JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 8/2019
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA DEZASSETE DE
ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE. ---------------------------------------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 com o voto dos
presentes com competência para intervenção no ato de votação e imediatamente
assinada pelos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------- JUSTIFICAÇÃO DE FALTA NA REUNIÃO ANTERIOR ------------- Pelo facto de não ter estado presente na anterior reunião da Junta
realizada no dia 3 de abril de 2019, a senhora tesoureira Ana Vitória Romero
Milheiras, justificou a sua falta referindo ter sido por motivos alheios à sua
vontade. --------------------------------------------------------------------------------RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ------------------------------------------EM COFRE: ------------------------------------------------------------------------------------ De, Operações de Tesouraria…………...……………………... 0,00 €
---------De Receitas Próprias:
---------Caixa Sede………………………………………………… 1.549,49 €
---------Caixa CTT (Fundo de Maneio) ……………………………

150,00 €

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

3.878,26 €

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

52.316,73 €

---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…… 298.781,28 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

3.578,52 €

---------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…..…….………………...……………......….. 1.229.760,70 €
---------Operações Orçamentais................................................. 1.160.913,71 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 68.846,99 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 3 de abril de 2019 a 16 de
abril de 2019, que totalizam

a

importância

global

de € 48.435,92

(Quarenta e oito mil quatrocentos e trinta e cinco euros e noventa e dois
cêntimos). - ------------------------------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DO MAPA DE FÉRIAS DO PESSOAL COM
CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO - 2019 -------------------------------- Está presente mapa de férias do pessoal administrativo, loja e cantina,
a vigorar no ano de 2019. -------------------------------------------------------------2
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-------- Após a devida análise e considerando o parecer dos serviços, foi
decidido aprovar o mesmo. ------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE COMPARTICIPAÇÃO NA GUARDARIA –
ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE GALVEIAS -------------------------------------A Associação de Caçadores da Freguesia de Galveias, vem informar
que o seu número de associados tem vindo a decrescer, pela desistência de
alguns dos seus sócios, uns devido à idade, outros pelos benefícios colhidos
através da Junta de Freguesia, o que originou uma perda de receita que serve
essencialmente para pagamento do salário do Guarda da Associação. ------------------Considerando que o nosso guarda para além de guardar a caça também
guarda as propriedades da Freguesia de Galveias, parece que não seria de todo
descabido, que a Junta viesse a comparticipar com algum valor os encargos
inerentes à contratação do guarda, de forma a minorar as despesas da
Associação e permitir que a guardaria se mantenha em pleno funcionamento.
--------- Neste momento, o secretário da Junta ausentou-se da sala, por se
encontrar impedido de participar na votação, nos termos da alínea a) do
nr.1 do artº. 69º. Do CPA. --------------------------------------------------------------------Após a devida análise, a Junta reconhece que a guardaria beneficia
não só a Associação de Caçadores, como a Freguesia de Galveias, na
qualidade de proprietária das Herdades, e, entende ser de toda a
conveniência e justiça, que a Junta venha a estabelecer uma Aquisição de
serviços com a Associação, para fazer face aos encargos suportados. -------------Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------Seguidamente o secretário da Junta entrou na sala e retomou o seu
lugar. - ---------------------------------------------------------------------------------3
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--------------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, POR CONSULTA PRÉVIA,
DESTINADA À DERRUBA, FEITURA E RECHEGA DE LENHA DE
SOBRO----- -------------------------------------------------------------------------------------Está presente uma única proposta referente ao convite enviado a três
entidades, para a Aquisição de Serviços destinada à derruba, feitura e rechega
de lenha de sobro, a fim do executivo decidir sobre a adjudicação da referida
Aquisição de Serviços. -------------------------------------------------------------------------A proposta não foi apresentada de acordo com as condições
mencionadas no convite, nomeadamente não foi enviada através de meio de
transmissão eletrónica e apresentou um valor superior ao preço base
estabelecido pela Junta de Freguesia de Galveias. ----------------------------------------- O executivo tomou conhecimento e decidiu dar inicio a um novo
procedimento. ----------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE PARA
DESLOCAÇÃO DOS GALVEENSES À CASA DO ALENTEJO – LISBOA,
AQUANDO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA DE
GALVEIAS -------------------------------------------------------------------------------------Estando previsto uma deslocação à Casa do Alentejo no próximo dia 11
de maio de 2019, a fim de ser comemorado o dia da Freguesia de Galveias,
onde irão atuar a Banda da Sociedade Filarmónica Galveense; Grupo de
Cantares Galcanta; e, Banda G., os serviços socioculturais propõem à Junta de
Freguesia que disponibilize transporte para a população que pretenda
acompanhar as Comemorações.-------------------------------------------------------
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--------- O executivo concordou com o proposto e decidiu autorizar
remetendo o assunto aos serviços de forma a providenciarem a abertura
de inscrições.------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- CONVITE PARA A INAUGURAÇÃO DA “FEIRA DOS
SABORES” – CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE SOR --------------------------A Câmara Municipal de Ponte de Sor envia convite ao executivo da
Freguesia, para estar presente na inauguração da “Feira dos Sabores”, a ter
lugar no próximo dia 27 de abril de 2019, pelas 15H00, no Mercado Municipal.
--------- O executivo tomou conhecimento e far-se-à representar. -------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE PRORROGAÇÃO PARA RETIRADA DE
PERTENCES DO MONTE ROSA – BRUNO CALADO SILVA ----------------------Ao terem sido detetados pertences num barracão sito no Monte Rosa,
de alguém que nunca teve autorização para o efeito, nem existiu em seu nome
qualquer Contrato de Arrendamento ou de Comodato, celebrado com a Junta
de Freguesia, na qualidade de proprietária, foi enviado um e-mail, para que o
referido barracão fosse desocupado num prazo de oito dias.------------------------------Neste contexto, o senhor Bruno Calado Silva comunicou que por lapso,
só se apercebeu do e-mail enviado pela Junta no próprio dia em que terminava
o prazo limite, o que não lhe deu qualquer hipótese de proceder à mudança,
solicitando assim, a prorrogação do prazo de forma a encontrar a solução que
melhor sirva as partes. --------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu prorrogar o prazo até à data
proposta - 28.04.2019.-------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------5
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--------------- PEDIDO DE ESPAÇO PARA EXPOSIÇÃO DE “OBRAS” –
ASSOCIÇÃO AMAR-GALVEIAS ----------------------------------------------------------A senhora Joana Elisa Rodrigues Ferreira de Ornelas e Vasconcelos,
informa que a Associação Amar-Galveias, agendou duas exposições para o ano
de 2019, nomeadamente nos meses de Agosto - aquando dos Festejos em Honra
de S. Lourenço; e, Dezembro – Época Natalícia; ------------------------------------------Para o efeito, informa que tem preferência no espaço do “Centro de
Convívio”, localizado no Largo Comendador José Godinho de Campos
Marques, por ser central e de fácil acesso. --------------------------------------------------O executivo depois de analisar o pedido decidiu autorizar a
cedência desde que a utilização não coincida com atividades levadas a
efeito pela Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DA VENDA DE 520 BORREGOS ------------------Está presente relatório referente à venda de 520 borregos, para efeitos
de homologação. -------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o mesmo deliberou ratificar a
decisão da senhora Presidente. -------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO

DE

UMA

VIATURA

LIGEIRA

DE

MERCADORIAS 4X4 DE CAIXA ABERTA --------------------------------------------- Na sequência da “ Consulta Prévia”, destinada à Aquisição de uma
viatura ligeira de mercadorias 4x4, Mitsubishi, de caixa aberta, 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 111-B/2017 de
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31/08, estão presentes os documentos abaixo indicados que mereceram a
seguinte análise por parte do executivo: --------------------------------------------1 - Proposta e documentos apresentados pelo concorrente; ----------------------2 - Proposta de adjudicação; ----------------------------------------------------------3 - Minuta de Contrato. ---------------------------------------------------------------Depois da devida análise o executivo decidiu o seguinte: ---------------------1 – Aprovar a proposta e documentos apresentados pela empresa
Multiribeiro, Comércio de Veículos Automóveis, Lda., bem como proposta
de adjudicação apresentada pela senhora Presidente, e proceder à
aquisição supra citada, pelo valor total de € 19.995,04, (dezanove mil
novecentos e noventa e cinco euros e quatro cêntimos), acrescido do Iva à
taxa legal em vigor, (cab. 319). -----------------------------------------------------2 – Aprovar a minuta do contrato e autorizar a Senhora Presidente a
outorgar o mesmo; -------------------------------------------------------------------3 – Solicitar os documentos constantes nas alíneas b), d), e) e h) do artº.
55º. do CCP; ---------------------------------------------------------------------------4- Todos os documentos ficam junto aos documentos da presente ata. ------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DO EDIFICIO DO MERCADO ----------------------------------O senhor Asdrúbal Canejo Leitão, vem solicitar a cedência do Edifício
do Mercado para o dia 25 de Agosto do corrente ano, para a realização de um
almoço no dia seguinte ao casamento do seu neto. --------------------------------Mais solicita, caso venha a ser necessário, a cedência de algumas mesas e
cadeiras. ------------------------------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar os pedidos decidiu autorizar a
cedência devendo as instalações ficarem devidamente limpas. --------------7
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---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ELABORAÇÃO

DE

PROJETO

DESTINADO

À

RECONSTRUÇÃO DO PRÉDIO NR. 20 A 26 DA TRAVESSA DOS
REMOLARES, EM LISBOA ----------------------------------------------------------------Em seguimento aos contactos foi solicitado a um Gabinete de
arquitetura uma proposta para elaboração de um projeto destinado à
“Reconstrução do Prédio nr. 20 a 26 da Travessa dos Remolares, em Lisboa”,
que se encontra presente a vai ficar anexa aos documentos da ata. ----------------------O executivo tomou conhecimento e decidiu enviar à Engª. Civil e
Dr. Danado para efeitos de parecer. -------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE PERMISSÃO PARA ESTAR PRESENTE NA
FEIRA DE MAIO DE GALVEIAS – FUNDAÇÃO INFANTÁRIO DONA
ANITA ----- -------------------------------------------------------------------------------------A Fundação Infantário Dona Anita vem solicitar as devidas
autorizações e orientação nas diligências que a Instituição terá de efetuar para
que possa estar presente na Feira anual que se realiza em Galveias no próximo
dia 5 de maio de 2019, com exposição/venda de diversos produtos e trabalhos
realizados na Instituição. ------------------------------------------------------------------------Depois da devida análise o executivo decidiu informar que não vê
inconveniente relativamente à cedência de espaço para o efeito, no entanto,
se houver alguma obrigatoriedade a nível de licenciamento, o assunto
deverá ser tratado com as entidades competentes para o efeito. ----------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- VENDA DE ACENTOS (BORRAS DE AZEITE) EXISTENTES
NO LAGAR ----------------------------------------------------------------------------8
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---------Em seguimento ao procedimento relativo à venda de 1.650 kgs de
acentos de (borras de azeite), não foi apresentada nenhuma proposta dentro do
prazo estabelecido por efeito. ------------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA À REPARAÇÃO
DE VIATURAS TRATORES E OUTRAS MÁQUINAS AGRICOLAS ------------ Está presente Informação/Proposta apresentada pela senhora Presidente,
para se dar início a um procedimento destinado à Aquisição de Serviços
destinada à reparação de viaturas, tratores e outras máquinas agricolas, por não
possuir pessoal especializado para este tipo de serviços. --------------------------------- O executivo depois de analisar o processo deliberou concordar e
providenciar para ser dado inicio ao respetivo procedimento. ------------------ Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO DESTINADO AO
CORTE, AJUNTAMENTO E ENFARDAÇÃO ------------------------------------------Está presente Informação/Proposta apresentada pela senhora
Presidente, para a Prestação de Serviços de Corte, Ajuntamento e Enfardação,
30 hectares- Assumada e 33 hectares no Pivot Sul, ao abrigo do Código dos
Contratos Públicos, devido à inexistência de maquinaria apropriada para o
efeito. - ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou
aprovar a proposta da senhora Presidente e dar seguimento ao processo
para concretização da respetiva aquisição. ------------------------------------------ Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- TOLERÂNCIA DE PONTO TARDE QUINTA-FEIRA SANTA
DIA (18.04.2018) ----------------------------------------------------------------------9
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---------A senhora Presidente propôs ao executivo, de acordo com o que tem
sido praticado em anos anteriores, que se dê tolerância de ponto na tarde de
Quinta-feira santa dia 18.04.2018 aos trabalhadores da Junta de Freguesia de
Galveias. -----------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu concordar com o proposto e
autorizar a tolerância de ponto. ---------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DO INVENTÁRIO DE TODOS OS BENS,
DIREITOS E OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS E RESPECTIVA
AVALIAÇÃO, BEM COMO DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E APLICAÇÃO DOS RESULTADOS DA JUNTA DE
FREGUESIA DE GALVEIAS, RESPEITANTES AO ANO DE DOIS MIL
E DEZOITO. ------------------------------------------------------------------------------- Para cumprimento da alínea e) do nr. 1 do artº. 16º. da Lei nr. 75/2013 de
12 de Setembro, estão presentes a norma de controlo interno, o Inventário de
todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respetiva avaliação, bem
como os Documentos da Prestação de Contas e Aplicação dos Resultados da
Junta de Freguesia de Galveias respeitantes ao ano de dois mil e dezoito, que
se resumem no seguinte: -------------------------------------------------------------Contabilidade Orçamental: As receitas orçamentais importam no valor de
“Um milhão setecentos e sessenta e sete mil trezentos e vinte e sete euros e
sessenta e seis cêntimos”, em Operações de Tesouraria: “Cento e dezoito mil
quinhentos e cinquenta euros e noventa e oito cêntimos”, que adicionada ao
saldo de gerência do ano anterior no valor de “Um milhão duzentos e noventa
mil oitocentos e vinte e dois euros e quarenta e sete cêntimos”, perfaz a
receita total de “Três milhões cento e setenta e seis mil setecentos e um euros
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e onze cêntimos” o que deduzindo as despesas orçamentais na quantia de
“Dois milhões dez mil e quinhentos e vinte e três euros e trinta e dois
cêntimos”, e em Operações de Tesouraria, - “Cento e dezoito mil oitocentos
e trinta e oito euros e noventa e cinco cêntimos”, resulta um saldo para o ano
de 2019, no valor total de “ Um milhão quarenta e sete mil trezentos e trinta
e oito euros e oitenta e quatro cêntimos”, assim discriminado: De conta de
execução orçamental: “Novecentos e setenta e nove mil setecentos e setenta
e quatro euros e seis cêntimos”; De Conta de Operações de Tesouraria:
“Sessenta e sete mil quinhentos e sessenta e quatro euros e setenta e oito
cêntimos”. -- ------------------------------------------------------------------------------------De acordo com o estabelecido no POCAL propõe-se que o resultado
do exercício no montante de 283.817,73€ (Duzentos e oitenta e três mil
oitocentos e dezassete euros e setenta e três cêntimos), seja aplicado em
reservas legais o 14.190,89€ (catorze mil cento e noventa euros e oitenta e
nove cêntimos) e o restante seja transferido para resultados transitados. ------- O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: -------------------------- Aprovar o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações
patrimoniais e respetiva avaliação, bem como os documentos da Prestação
de Contas e Aplicação dos resultados da Junta de Freguesia de Galveias,
respeitantes ao ano de dois mil e dezassete, e submeter à apreciação e
votação da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE APOIO NA REALIZAÇÃO DE CAMINHADA A
TER LUGAR NO DIA 1-05-2019 – NÚCLEO SPORTINGUISTA DE
GALVEIAS ----------------------------------------------------------------------------11
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---------Está presente carta do Núcleo Sportinguista de Galveias, a solicitar
apoio de cedência de uma carrinha e outro apoio logístico para a realização de
uma caminhada no dia 1 de Maio de 2019, deve rondar os 8/9 Kilómetros,
estando previsto que esta atividade se venha a realizar mensalmente até ao
próximo mês de outubro de 2019. ------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar o pedido decidiu informar que não
vê inconveniente em disponibilizar uma viatura necessária para o efeito,
no entanto, a condução deverá ficar sob a responsabilidade do Núcleo. -----------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- RATIFICAÇÃO DO PEDIDO DE CEDÊNCIA DE UMA
CARRINHA DE NOVE LUGARES – CONCERTO DE ESTÁGIO DE
INSTRUMENTOS DE SOPRO - TOMAR -------------------------------------------------A Sociedade Filarmónica Galveense, solicitou a cedência de uma
carrinha de nove lugares para o dia 12 de abril de 2019 – Concerto do Estágio
de Instrumentos de Sopro – Tomar e vice-versa, para transporte de oito pessoas,
com hora de saída às dezanove horas e trinta minutos e regresso provável às
vinte e quatro horas, tendo sido autorizado pela senhora Presidente, e se
submete à apreciação do executivo para a devida ratificação. ----------------------------O executivo depois de analisar o assunto decidiu ratificar a decisão
da senhora Presidente.------------------------------------------------------------------------Aprovado 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.---------------------------------------------------------------------------12
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_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________
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