JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 12/2019
--------------- ATA

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA TRINTA DE MAIO
DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE. -------------------------------------------------Presenças: Senhores Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Francisco Ricardo Varela e Tesoureira Maria Gabriela
Ferreira Varela.---------------------------------------------------------------------------------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…………………………………………………

368,49 €

---------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………………….…………

7.244,14 €

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

84.463,53 €

---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…… 115.408,26 €
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---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

2.078,58 €

---------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 €

---------Novo Banco - Conta à Ordem................................................. 413,56 €
---------Banco Português de Investimento - Conta à Ordem........

603,94 €

---------Banco Comercial Português, SA………………………. 14.088,87 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..… 700.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......….. 1.079.219,42 €
---------Operações Orçamentais................................................. 1.011.425,20€
---------Operações de Tesouraria.................................................... 67.794,22 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 16 de maio de 2019 a 29 de
de 2019, que totalizam a importância global de € 190.015,47 (Cento e
noventa mil quinze euros e quarenta e sete cêntimos). --------------------------------------- VENDA DE APROXIMADAMENTE 390 BORREGOS, 64
OVELHAS E 12 CARNEIROS DE REFUGO, DAS HERDADES DAS
FREIRAS, CANTARINHO E LARANJEIRA --------------------------------------------Por se considerar conveniente a venda de borregos dos rebanhos das
herdades referidas em titulo, a senhora Presidente 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:
Freiras - 150 borregos; 17 ovelhas de refugo; e 6 carneiros; --------------------Cantarinho – 153 borregos; 28 ovelhas de refugo; e 4 carneiros; --------------Laranjeira – 87 borregos; 19 ovelhas de refugo; e 2 carneiros. -----------------2
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- As propostas deverão ser entregues na Sede da Junta de Freguesia, até às
11H00 do dia 13/06/2019; ----------------------------------------------------------- A abertura das propostas será pelas 11H15 na data da entrega; --------- As mesmas deverão referir-se ao preço/unidade, devem ser devidamente
assinadas pelos proponentes, contendo a respetiva identificação,
seguidamente serem colocadas em sobrescrito devidamente fechado que
deve mencionar no rosto: “Oferta Pública para a aquisição de 390
borregos; 64 ovelhas e 12 carneiros de refugo, das Herdades das Freiras,
Cantarinho e Laranjeira”; -----------------------------------------------------------------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 19/06/2019; --------------------A Junta reserva o direito de entrega se o preço não lhe convier; ---------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ OFERTA PÚBLICA DESTINADA À VENDA DA LÃ ------------------ Considerando que já decorreram os trabalhos de tosquia, a senhora
Presidente propõe que se dê inicio ao procedimento sobre venda de
aproximadamente 4.200 kg de lã branca e 1.800 kg de lã preta, de acordo com
as seguintes condições: ----------------------------------------------------------------1 . As propostas devem referir o preço quilo e serem entregues nos serviços
administrativos da Junta de Freguesia de Galveias, até às 16H00 do dia 17
de Junho de 2019; ------------------------------------------------------------------2 . A abertura das propostas será no dia da entrega pelas 16H15. -------------3 . O pagamento far-se-à conforme se indica: ----------------------------------------50% no ato da adjudicação; -------------------------------------------------3
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---------50% no levantamento da lã; -------------------------------------------------4 . O critério de adjudicação será o de mais alto preço; -------------------------5 . Será reservado o direito de entrega. -----------------------------------------------------O executivo deliberou por unanimidade concordar com o proposto.
--------------- VENDA DE FARDOS DE FENO NATURA MIX ------------------------Atendendo que a Junta possui na sua exploração agrícola excedente de
fardos de feno, a senhora Presidente propõe à semelhança do que tem sido feito
em anos anteriores, que se proceda à venda a todos os interessados de fardos de
feno NATURA MIX, pelo preço de - € 0,12/Kg, acrescido do valor do iva à
taxa legal em vigor, pelo que se devem dirigir ao Monte da Torre e respeitar os
seguintes procedimentos: ---------------------------------------------------------------------- A Junta de Freguesia não faz transporte de fardos; --------------------------A qualidade de fardos a vender será de acordo com as
disponibilidades; -------------------------------------------------------------------------------Cada comprador deverá tarar a viatura na Balança do Monte da
Torre; ------------------------------------------------------------------------------------------- Os fardos são carregados no local; -----------------------------------------------Pesar novamente na Balança do Monte da Torre;-----------------------------Efetuar o pagamento, devendo para o efeito os compradores
estarem munidos do número fiscal de contribuinte, para emissão de
fatura/recibo. -----------------------------------------------------------------------------------Afixar aviso nos lugares do costume, para conhecimento de todos
os interessados. ---------------------------------------------------------------------------------O levantamento dos fardos será a partir do dia 11 de Junho de 2019,
no horário das 6H00 às 13H00. -------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------4
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--------------- PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR AJUSTE DIRETO, DE
QUATRO

NADADORES

SALVADORES

DESTINADOS

AO

FUNCIONAMENTO DAS PISCINAS -----------------------------------------------------Está presente informação/proposta apresentada pela senhora Presidente
para Aquisições de serviços, por ajuste direto, pelo período de 96 dias,
destinadas à contratação de quatro Nadadores Salvadores para o período do
funcionamento das piscinas nos meses de (Junho a Setembro). -------------------------O executivo depois de analisar e atendendo que não tem
funcionários com as qualificações para o efeito, concordou com as
contratações

e

autorizou

que

seja

dado

início

aos

respetivos

procedimentos. --------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PRESTAÇÔES DE SERVIÇOS POR AJUSTE DIRETO, DE
NOVE VIGILANTES DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS
PISCINAS - ------------------------------------------------------------------------------------Estão presentes informações/propostas apresentadas pela senhora
Presidente para

Aquisições de Serviços, por ajuste direto, destinadas à

contratação de nove vigilantes para o período do funcionamento das piscinas
nos meses de (Junho a Setembro). -----------------------------------------------------------O executivo depois de analisar e atendendo que não tem pessoal
suficiente para o efeito, concordou com as contratações e autorizou que
seja dado início aos respetivos procedimentos. -----------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ VENDA DE ACENTOS (BORRAS DE AZEITE) EXISTENTES
NO LAGAR – CAMPANHA 2018/2019 ------------------------------------------5
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---------Em seguimento à não apresentação de propostas destinadas à venda de
“Acentos” (Borras de azeite) por parte desta Junta de Freguesia, na data
definida para o efeito, o senhor António Andrade Louro, representante do
“Lagar do Fava, Lda.”, apresentou uma proposta no valor de € 0,25/Kg, para
adquirir as Borras de Azeite existentes (aproximadamente 1.650 kgs). -----------------O executivo após a devida análise, e atendendo à qualidade do
produto existente, decidiu adjudicar de acordo com o valor proposto.-------------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DA ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
DE PONTE DE SOR --------------------------------------------------------------------------A Associação de Solidariedade Social de Ponte de Sor, em seguimento
a um contacto telefónico, solicita algumas ofertas de acordo com as
possibilidades da Junta, para rifar no decurso das Festas da Cidade, já que além
da Segurança Social, não beneficiam de mais nenhum apoio significativo de
qualquer outra Instituição. --------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido decidiu oferecer duas
box’s de vinho e cinco garrafões de azeite. -----------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ REALIZAÇÃO DE JOGOS DO NORTE ALENTEJANO XVIII EDIÇÃO --------------------------------------------------------------------------------O Município de Ponte de Sor e a Cimaa, estão a realizar durante este
ano mais uma edição dos jogos do Norte Alentejano na sua XVIII edição, que
engloba várias modalidades, entre elas a sueca, permitindo a sua prática pelos
habitantes do concelho, neste caso foi realizado o apuramento da freguesia de
Galveias, tendo sido apuradas 5 duplas residentes em Galveias, que disputaram
a fase distrital no dia 27 de abril, em Seda. -----------------------------------------6
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Neste contexto, e após pedido de transporte por parte dos interessados, a
senhora Presidente cedeu uma carrinha para o transporte dos atletas apurados
para a referida fase distrital, submetendo o assunto a ratificação. ------------------------O executivo após a devida análise, decidiu ratificar a decisão da
senhora Presidente. ---------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ 5ª. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA NO
ANO DE 2019----------------------------------------------------------------------------------- Está presente a 5ª. Modificação ao orçamento da despesa da Junta de
Freguesia de Galveias, no ano de 2019.---------------------------------------------A alteração orçamental importa respetivamente tanto em Inscrições/reforços
como em Diminuições/anulações, no valor de € 98.750,00 (Noventa e oito
mil setecentos e cinquenta euros). ----------------------------------------------------------- Após a devida análise foi decidido aprovar a mesma. ------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ CONSTITUIÇÃO DO FUNDO DE MANEIO DESTINADO À
RECEÇÃO DO COMPLEXO DAS PISCINAS, EM GALVEIAS - 2019;------------- Atendendo

que os Fundos de Maneio, são considerados atos

inadiáveis, julgados estritamente necessários para o normal funcionamento dos
serviços de forma a assegurar a gestão da autarquia, a senhora Presidente
propõe de acordo com o Decreto-Lei nr. 54-A/99 de 22 de Fevereiro, no que
respeita à conta nr. 118 do POCAL, que seja autorizado no ano de 2019, a
constituição do seguinte Fundo de Maneio: --------------------------------------- ---------1. Receção do Complexo de Piscinas, em Galveias:---------------------------100 € – Responsável José Vences Nobre Ferreira; ---------------------7
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--------- O executivo depois de analisar a proposta da senhora Presidente
decidiu aprovar a mesma. ------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- ORGANIZAÇÃO DO 24º. PIQUENICÃO NACIONAL –
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE REFORMADOS PENSIONISTAS E
IDOSOS – MURPI ----------------------------------------------------------------------------- A Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos –
MURPI, vai organizar o seu 24º. Piquenicão Nacional que engloba uma grande
Festa cultural e politica dos reformados do País que mobiliza mais de 4.000
reformados, Pensionistas e suas famílias, pelo que convidam a Freguesia a estar
presente no próximo dia 9 de Junho de 2019, das 10,00 às 18H00 no Parque
Manuel de Castro, em Cuba. -----------------------------------------------------------------Nesta grande festa comemora-se o 45º. Aniversário do 25 de abril e os
seus valores que continuam a ser mobilizadores na luta que esta organização
promove na defesa dos direitos sociais, políticos e culturais dos reformados e
pensionistas. ------------------------------------------------------------------------------------ O executivo tomou conhecimento e decidiu informar os idosos, e
disponibilizar apoio na questão de transporte, caso haja interesse em
participar. --------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- CONTRATO DE COMPRA E VENDA DA CORTIÇA
AMADIA, BOCADOS E VIRGEM, DAS HERDADES TORRE DE
SEPULVEDA E LARANJEIRA, A EXTRAIR NO CORRENTE ANO -------------- Em seguimento à deliberação da Junta na ata nr. 11/2019 de 16 de
Maio, está presente Contrato de Compra e venda da cortiça a extrair no corrente
ano, celebrado entre a Freguesia de Galveias e a firma Amorim Florestal, SA,
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de acordo com a proposta apresentada na Hasta Pública realizada no dia 4 de
maio de 2019.----------------------------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS PARA OS ORGÃOS
DAS FREGUESIAS ---------------------------------------------------------------------------- A Anafre dá conhecimento do Decreto-Lei nr. 57/2019 de 30 de abril,
que concretiza a transferência de competências dos Municípios para os Orgãos
das Freguesias. ------------------------------------------------------------------------Mais informam que o Pelouro de Coordenação Jurídica da Anafre, está a
elaborar um guião informativo e cronograma de aplicação do Decreto-Lei que,
logo que finalizados, serão remetidos à Freguesia. ---------------------------------------- O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE REFEIÇÕES GRATUITASS DESTINADA A
QUATRO CRIANÇAS - FUNDAÇÃO INFANTÁRIO DONA ANITA -------------- A Fundação Infantário Dona Anita solicita o fornecimento de refeição
gratuita, no dia 12 de Junho de 2019, a quatro crianças que frequentam aquela
Instituição, e vão ingressar no inicio do próximo ano letivo no 1º. Ciclo do
Ensino Básico. As crianças irão participar juntamente com os futuros colegas,
numa atividade de articulação designada “Conheço a minha Escola” à
semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, de forma a facilitar a
respetiva integração. --------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido decidiu autorizar o
fornecimento gratuito das refeições destinadas às quatro crianças. ---------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------9
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--------------- 16º.

FESTIVAL

DE

BANDAS

–

FILARMÓNICAS

GALVEIAS/2019 ------------------------------------------------------------------------------- A Sociedade Filarmónica Galveense, de acordo com o seu Plano de
Atividades para o corrente ano, vai realizar no próximo dia 15 de Junho
(sábado), o seu 16º. Festival de Bandas Filarmónicas, com a presença das
Bandas da Coletividade, Sociedade Recreativa e Musical de Aldeia de João
Pires (Penamacor) e Sociedade Musical Euterpe – Portalegre. --------------------------Assim, solicitam o apoio da Junta para o fornecimento do jantar
convívio destinado aos executantes das Bandas participantes, dirigentes e
convidados (+ 120 refeições) e brindes (2 livros, 2 guiões da freguesia e 3
caixas de vinho “Marques Ratão”) para oferecer às Bandas convidados e
Maestros. ---------------------------------------------------------------------------------------- O executivo à semelhança dos anos anteriores deliberou apoiar a
coletividade na atividade que se propõem levar a efeito. -----------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- FESTIFOLK

–

FESTIVAL

INTERNACIONAL

DE

FOLCLORE NA CIDADE DE PONTE DE SOR------------------------------------------ O Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sor, vem dar
conhecimento

mais uma vez que vai organizar o Festifolk, Festival

Internacional de Folclore da Cidade de Ponte de Sor, fazendo a Freguesia de
Galveias, à semelhança do que aconteceu no ano transato, fazer parte do roteiro
da digressão dos grupos estrangeiros pelo nosso concelho. -------------------------------Dado que os moldes irão ser os mesmos, vêm solicitar à Junta de
Freguesia sobre a disponibilidade para receber mais uma vez o Festifolk, que
será candidato ao festival CIOFF e irá ser avaliado por técnicos da sua
Instituição. ------------------------------------------------------------------------------10
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-------- Depois de analisar o assunto em questão o executivo decidiu aceitar
o convite. ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO – CENTRO
CULTURAL E DESPORTIVO DOS TRABALHADORES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE AVIS ----------------------------------------------------------------------- O Centro Cultural e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara
Municipal de Avis, vai levar a efeito o Concurso de Pesca XXI Inter
Autarquias, a realizar no dia 6 de Julho de 2019, na Barragem do Maranhão,
em Avis. -----------------------------------------------------------------------------------------Desta forma, vêm solicitar a colaboração, através da oferta de taça ou
troféu, ou outra lembrança para o efeito. ---------------------------------------------------- Após a devida análise foi decidido oferecer uma box de vinho e um
livro do autor João Seixas. -------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo nove 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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