JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 15/2019
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA TREZE DE JUNHO
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…………………………………………………

239,03 €

---------Caixa CTT (Fundo de Maneio) ……………………………

150,00 €

---------Caixa (Serviços Administrativos – Fundo maneio) ……….. 500,00 €
--------- Caixa Loja (Fundo de maneio) …………………………….. 50,00 €
---------Caixa (loja – Fundo de Maneio)…………………………….. 100,00 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS:…...
---------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

1.213,64 €

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

91.914,05 €

---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
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---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…… 386.882,92 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

258,03 €

---------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…..…….………………...……………......….. 1.350.264,09 €
---------Operações Orçamentais................................................. 1.278.336,35 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 69.777,80 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 30 de maio de 2019 a 12 de
junho de 2019, que totalizam

a

importância

global

de € 62.991,81

(Sessenta e dois mil novecentos e noventa e um euros e oitenta e um
cêntimos). - ------------------------------------------------------------------------------------------- RATIFICAÇÃO SOBRE PEDIDO DE TRANSPORTE –
ASSOCIAÇÃO G’UVENTUDE ------------------------------------------------------------A senhora Presidente informou que autorizou a cedência de transporte
à Associação G’uventude, para deslocação da equipa de pesca, a Tomar, no
passado dia 8 de Junho a partir da 5H00 até às 18H00, devido à realização da
reunião da Junta ser em data posterior à da deslocação. ----------------------------------O executivo depois de analisar, decidiu concordar e ratificar a
decisão da senhora Presidente. ------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------2
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--------------- PEDIDO DE MESAS E BANCOS – FUNDAÇÃO MARIA
CLEMENTINA GODINHO DE CAMPOS-------------------------------------------------A Fundação Maria Clementina Godinho de Campos, de Galveias,
solicita o empréstimo de 15 mesas metálicas e respetivos bancos, destinados a
utilizar aquando da realização de uma sardinhada a levar a efeito no próximo
dia 25 de Junho de 2019. ----------------------------------------------------------------------- O executivo decidiu autorizar a respetiva cedência. --------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- OBRAS DE CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO NA CAPELA
DE SÃO JOÃO, EM GALVEIAS -----------------------------------------------------------Em seguimento à deliberação da Junta na sua reunião realizada no dia
16 de maio (ata nr. 11/2019), no sentido de ser formalizada uma candidatura de
financiamento para se proceder a obras de conservação e reparação da Capela
de São João, devido ao estado de degradação em que se encontra a sua
cobertura, está presente comunicação da Técnica responsável por este tipo de
candidaturas, com a seguinte informação: ---------------------------------------------------“Não existe de momento, candidaturas abertas para financiamento
destinado à reparação da Capela. ----------------------------------------------------Abriu de momento uma candidatura para obras de requalificação, beneficiação
ou conservação de património construído classificado como de interesse
municipal, mas não é o caso da capela”. -----------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento, no entanto decidiu que deve ser
feita uma análise pormenorizada relativamente ao aviso da candidatura
que abriu, a fim de avaliar sobre a possibilidade de formalizar pedido não
só para trabalhos a realizar nesta capela como para outro património de
interesse público existente na Freguesia. ----------------------------------------3
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--------------- OFERTA PÚBLICA PARA A VENDA DE VEÍCULOS
USADOS -- -------------------------------------------------------------------------------------Atendendo que a Junta possui os veículos usados abaixo identificados,
que não estão a ter qualquer utilidade pelo facto de não estarem em condições
de circulação: ------------------------------------------------------------------------------------64-80-OL (carrinha acidentada);-----------------------------------------------------58-70-CQ (autocarro); ----------------------------------------------------------------87-GQ-26 (Famel Zundapp); ---------------------------------------------------------39-MH-56 (Scooter); ------------------------------------------------------------------ A senhora Presidente propõe que se proceda à venda dos mesmos nas
condições abaixo indicadas: -------------------------------------------------------------------Os interessados devem apresentar a sua proposta em sobrescrito
devidamente fechado, e que contenha no exterior a identificação do concorrente
e a seguinte indicação: “Proposta para a compra de veículos usados,
propriedade da Freguesia de Galveias”, dirigida à senhora Presidente da Junta
até às 16H00 do dia 10/07/2019;------------------------------------------------------ A abertura das propostas será no dia 10/07/2019, pelas 16H15; ---------------- A oferta deverá referir-se ao preço por veículo; ---------------------------------- A venda será adjudicada à melhor proposta por veículo, sendo
individualizada, ou seja, entendendo-se a que apresentar o preço mais elevado
para cada um dos veículos; ------------------------------------------------------------ Se entre as propostas apresentadas houver duas ou mais de igual valor,
proceder-se-à em ato contínuo à respetiva abertura, a licitação verbal, entre os
proponentes presentes ou devidamente representados, presumindo-se que
desiste o proponente que se recusar a licitar ou que não estiver presente ou
devidamente representado; -----------------------------------------------------------4
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- Os veículos encontram-se nos Serviços Operativos da Junta de Freguesia,
onde poderão ser verificados de segunda a sexta-feira, durante o funcionamento
dos serviços das 6H00 às 13H00, mediante marcação. ---------------------------- O adjudicatário procederá ao pagamento no ato do levantamento dos veículos;
- A Junta reserva o direito de entrega se os preços não lhe convierem. ----------------O executivo concordou com o proposto pela senhora Presidente. ----------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------- ----------------- PEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DE UM
LIVRO INTITULADO “HISTÓRIAS DA AVÓ RITA” ---------------------------------A senhora Francisca Rita Correia Costa Matos, que exerce funções na
Escola Básica de Ponte de Sor, apresenta-se à Junta de Freguesia como
contadora de histórias e diz que possui um projeto intitulado – Histórias da avó
Rita, onde na maior parte das vezes narra as suas próprias histórias, que tem
como objetivo fazer sonhar as crianças através do seu próprio sonho. ------------------ Mais informa que o livro já está ilustrado e aguarda a edição, no
entanto os custos são um pouco avultados para as suas possibilidades
financeiras, pelo que necessita que algumas entidades adquirem uns livros
diretamente à editora, cujo valor por unidade ronda os € 12,00, e lembrou-se
que a Junta de Freguesia de Galveias, talvez pudesse estar interessada na
aquisição de alguns exemplares. -----------------------------------------------------Se a proposta for aceite, como forma de agradecimento compromete-se
deslocar à Escola de Galveias para contar a escola do seu livro aos alunos. -----------O executivo depois de analisar o pedido decidiu adquirir vinte
exemplares. -------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------- ---
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--------------- PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE 50 KITS DESTINADOS
ÀS CRINAÇAS DAS FÉRIAS ATIVAS ---------------------------------------------------Os serviços da área sócio cultural da Casa da Cultura de Galveias, vêm
propor a aquisição de 50 Kits, pelo valor de € 219,50 com transporte incluído,
acrescido do Iva, sendo cada um composto por t-shirt, chapéu, pulseira com
identificação e mochila, destinados às crianças que vão frequentar as Férias
Ativas 2019. ------------------------------------------------------------------------------------- Depois da devida análise por parte do executivo, foi decidido
aceitar a proposta e adquirir os Kits. -----------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO PARA VISITAR O PARQUE AQUÁTICO DE
GALVEIAS – VERÃO EM MOVIMENTO 2019 – FÉRIAS DESPORTIVAS
– MUNICIPIO DO SARDOAL---------------------------------------------------------------O Município do Sardoal vai levar a efeito o Verão em Movimento 2019
– Férias Desportivas de 17 de Junho a 19 de Julho de 2019.---------------------Durante o decorrer das mesmas pretendiam passar um dia no Oásis Parque de
Galveias, mais propriamente o próximo dia 19 de Julho (6ª. feira), caso não
haja inconveniente. --------------------------------------------------------------------O Grupo é composto por 40 a 50 jovens do 2º. e 3º. Ciclo e 5 monitores,
pretendendo-se saber se os monitores vão ter que pagar a entrada. ----------------------O executivo após a devida análise, decidiu oferecer as entradas
gratuitas aos monitores. ----------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------
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--------------- ADJUDICAÇÕES CONTRATUAIS DE DUAS AQUISIÇÕES
DE SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS
CONTRATOS PÚBLICOS ------------------------------------------------------------------- Na sequência do ajuste direto para Aquisição de Serviços destinadas
ao Complexo das Piscinas e outros serviços, ao abrigo do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2009 de 29 de Janeiro, na sua atual
redação, estão presentes os seguintes documentos : -------------------------------1 – Propostas e documentos apresentados pelos concorrentes; -----------------2- Propostas de Adjudicações; ------------------------------------------------------3 – Minutas dos Contratos; -------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------1 – Aprovar todos os documentos apresentados e adjudicar as Aquisições
de serviços ao senhor “Ricardo Manuel Matias Valente” e “Cátia Vanessa
Bonito Marques”; -------------------------------------------------------------------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d), e),
do artº. 55º. Do CCP; ----------------------------------------------------------------3 – Aprovar as minutas dos contratos e autorizar a senhora Presidente nos
termos do nr.3 do artº. 106 do CCP, a outorgar os mesmos.--------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO REFERENTE À VENDA
DE APROXIMADAMENTE 390 BORREGOS; 64 OVELHAS E 12
CARNEIROS DE REFUGO ------------------------------------------------------------------ Está presente relatório referente à venda de aproximadamente 390
borregos; 64 ovelhas e 12 carneiros de refugo, existentes nas herdades das
Freiras, Cantarinho e Laranjeira, o qual fica em anexo, dando-se aqui por
integralmente reproduzido, a fim de ser homologado. ----------------------------7
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--------- O executivo depois de analisar deliberou homologar o referido
relatório. -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- EMPREITADA

NR.1/JFG/2019

PARA

OBRAS

DE

RECUPERAÇÃO DE ARMAZÉM AGRICOLA ------------------------------------------ Em virtude do procedimento, por consulta prévia, referente à
empreitada nr.1/JFG/2019, para obras de recuperação de armazém agrícola, ter
ficado sem efeito, vai-se dar novamente inicio a novo procedimento, estando
presente proposta/informação da senhora Presidente, bem como restante
documentação que faz parte do processo. --------------------------------------------------Depois da devida apreciação por parte do executivo, este decidiu
aprovar a proposta da senhora Presidente e iniciar de novo o respetivo
procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- CONVITE PARA ALMOÇO COMEMORATIVO DO 10º.
ANIVERSÁRIO DO NÚCLEO SPORTINGUISTA DE GALVEIAS E
HOMENAGEM AO FUNDADOR VITÓRIO MENDES -------------------------------- O Núcleo do Sporting de Galveias, informa que vai levar a efeito um
almoço comemorativo do seu 10º. Aniversário e homenagear o seu fundador
Vitório Mendes, no próximo domingo dia 16 de Junho de 2019, a partir das
13H00 no Edifício onde funcionava o Mercado de Galveias, e para o efeito
convida o executivo da Junta a estar presente no evento. --------------------------------O executivo tomou conhecimento ------------------------------------------------------ PEDIDO

DE

TRASLADAÇÃO

NO

CEMITÉRIO

DE

GALVEIAS ----------------------------------------------------------------------------8
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--------- Fernando Codeca Varela e seu irmão José Silvestre Coutinho Varela,
vêm solicitar autorização para a trasladação das ossadas de seu pai “José
Varela”, da sepultura nr. 32 do 5º. Talhão esquerdo, para a sepultura nr. 31 do
5º. Talhão esquerdo, no cemitério de Galveias. --------------------------------------------O executivo decidiu autorizar. ----------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE APOIO PARA TORNEIO DE SUECA – CENTRO
COMUNITÁRIO DE SANTA MARGARIDA – ALDEIA VELHA -------------------- O Centro Comunitário de Santa Margarida, de Aldeia Velha, vai
realizar no próximo dia 29 de Junho, um almoço convívio e torneio de sueca,
no recinto das Festas de Aldeia Velha.---------------------------------------------Neste contexto, solicitam a colaboração da Junta na oferta de um prémio para
a equipa vencedora do referido torneio.-----------------------------------------------------O executivo depois de analisar o pedido decidiu oferecer duas box’s
de vinho. ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ VENDA DE FARDOS DE LUZERNA --------------------------------------Atendendo que a Junta possui na sua exploração agrícola excedente de
fardos de luzerna, o senhor Presidente propõe à semelhança do que tem sido
feito em anos anteriores, que se proceda à venda a todos os interessados de
fardos de luzerna (2º. Corte), pelo preço de € 0,17/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 quantidade de fardos a vender será de acordo com as
disponibilidades; ----------------------------------------------------------------------9
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--------- Cada comprador deverá tarar 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 serão a partir do dia 1 de julho de 2019,
no horário das 6H00 às 13H00. -------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- TRANSFERÊNCIA

DE

COMPETÊNCIAS

PARA

AS

AUTARQUIAS LOCAIS E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS
1. A Lei da transferência de competências para as autarquias (50/2018) e a de
alteração à Lei do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
Intermunicipais (51/2018), aprovadas no final da sessão legislativa, confirmam
a consagração do subfinanciamento do poder local e a transferência de encargos
em áreas e domínios vários, colocando novos e sérios problemas à gestão das
autarquias e, sobretudo, à resposta aos problemas das populações. -------------Não pode deixar de ser considerado, aliás, o conjunto de riscos associados à
legislação agora em vigor que, no ato de promulgação, o Presidente da
República referenciou: ----------------------------------------------------------------- a sustentabilidade financeira concreta da transferência para as autarquias
locais de atribuições até este momento da Administração Central; -------------10
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- o inerente risco de essa transferência poder ser lida como mero alijar de
responsabilidades do Estado; ---------------------------------------------------------- a preocupação com o não agravamento das desigualdades entre autarquias
locais; - ----------------------------------------------------------------------------------- a exequibilidade do aprovado sem riscos de indefinição, com incidência
mediata no rigor das finanças públicas; ---------------------------------------------- o afastamento excessivo do Estado de áreas específicas em que seja essencial
o seu papel, sobretudo olhando à escala exigida para o sucesso das intervenções
públicas. ---------------------------------------------------------------------------------Por si só, o público reconhecimento destes riscos é prova bastante das
insuficiências e erradas opções adotadas na Lei. ----------------------------------Acresce que, em praticamente todos os domínios, apenas são transferidas para
as autarquias competências de mera execução, o que as coloca numa situação
semelhante à de extensões dos órgãos do Poder Central e multiplica as situações
de tutela à revelia da Constituição, contribuindo para corroer a autonomia do
Poder Local. ----------------------------------------------------------------------------2. O carácter atribulado que rodeou o processo que conduziu à lei 50/2018, a
começar nas incongruências do texto da Lei, teve expressão no próprio debate
e aprovação do Orçamento do Estado para 2019 no qual foram rejeitadas
propostas essenciais à concretização da transferência de competências. Não
deixa de ser significativo que o artigo da proposta de Lei sobre o Fundo
Financeiro de Descentralização que remetia (abusiva e ilegalmente, sublinhese) para diplomas do Governo a afetação dos meios financeiros tenha sido
eliminado. A eliminação deste artigo, traduzindo de forma clara a rejeição da
Assembleia da República à pretensão do Governo de decidir dos montantes a
transferir para o exercício das competências, só pode ser lido como um
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impedimento de facto à sua concretização em 2019. Para lá das razões mais
substanciais quanto ao conteúdo e natureza do processo, este facto só por si
justifica que o município rejeite responsabilidades relativamente às quais não
há qualquer garantia legal de virem acompanhadas de meios financeiros. -----3. O governo entendeu que as autarquias, também estão obrigadas a
pronunciarem-se sobre cada um dos Dec Leis que foram sendo publicados, o
que acontece com o Dec Lei 57/2019, sobre as chamadas “Transferência de
Competências para as Freguesias” cujo Dec Lei não assegura qualquer
transferência, mas sim uma negociação com cada Município sobre eventuais
transferências e respetivas verbas, situação que consideramos discricionária
para com as Freguesias. ---------------------------------------------------------------Porém, estabelece que essa transferência se possa fazer de forma gradual e
confere às autarquias a faculdade de optarem por adiar o exercício das novas
competências por deliberação das suas assembleias, comunicando a sua opção
à DGAL nos seguintes termos: ------------------------------------------------------Até 30 de Junho de 2019, as autarquias que não pretendam a transferência em
2020. -- ----------------------------------------------------------------------------------A partir de 1 de Janeiro de 2021 a Lei considera transferidas todas as
competências.---------------------------------------------------------------------------Atendendo aos considerandos referidos a Junta de Freguesia de Galveias,
reunida a 13/06/2019 delibera propor à Assembleia de Freguesia de Galveias:
1. Rejeitar a transferência de competências prevista no Decreto-Lei 57/2019,
para o ano de 2019, nos termos do n.º2 do artigo 12.º do mesmo dispositivo
legal. -- -----------------------------------------------------------------------------------
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2. Rejeitar a transferência de competências prevista no Decreto-Lei 57/2019 e
ainda as previstas na Lei 50/2018, para o ano de 2020, nos termos e para os
efeitos da al. b) do n.º2 do artigo 4.º da Lei 50/2018. -----------------------------3. Manter os Acordos de Execução e interadministrativos realizados com o
Município até ao final do mandato 2017/2021. ------------------------------------4 . Reclamar:----------------------------------------------------------------------------- o início de um processo sério de descentralização inseparável da consideração
da criação das regiões administrativas; ---------------------------------------------- a reposição das freguesias liquidadas contra a vontade das populações; ------ a identificação no domínio da transferência de novas competências, das que
se adequam ao nível municipal, não comprometem direitos e funções sociais
do Estado (designadamente a sua universalidade) e sejam acompanhadas dos
meios financeiros adequados e não pretexto para a desresponsabilização do
Estado por via de um subfinanciamento que o atual processo institucionaliza.
---------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------- 2ª. REVISÃO AO ORÇAMENTO, E ÀS GOP – GRANDES
OPÇÕES DO PLANO, NO ANO DE 2019 ------------------------------------------------ Está presente segunda (2ª.) Revisão ao Orçamento, e segunda (2ª.)
revisão às GOP - Grandes Opções do Plano para o ano de 2019.-------------------------O executivo tomou conhecimento e em função da documentação
apresentada deliberou: -------------------------------------------------------------1 - Aprovar a segunda (2ª.) revisão ao Orçamento e às GOP – Grandes
Opções do Plano para o ano de 2019; -------------------------------------------2- Submeter os documentos à apreciação e aprovação da Assembleia de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------13
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--------------- - HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE A VENDA DE
BOVINOS - ------------------------------------------------------------------------------------ Está presente relatório referente à venda de bovinos, através de leilão,
os quais importaram no valor de € 33.415,00 (trinta e três mil quatrocentos e
quinze euros), acrescido do Iva. ----------------------------------------------------O executivo decidiu homologar o mesmo. ----------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte horas e quinze minutos,
a Senhora Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que para constar
e devidos efeitos se lavrou a presente minuta, que foi aprovada, e eu, Maria
Custódia Neves Laranjeira Soeiro Pexirra, redigi e vou assinar, junto com o
executivo da Junta de Freguesia.-----------------------------------------------------

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________
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