JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 19/2019
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE
JULHO 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………………………………………………… 1.580,96 €
---------Caixa CTT (Fundo de Maneio) ……………………………

150,00 €

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

6.454,28 €

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

93.213,91 €

---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
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---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…… 200.241,80 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

5.272,17 €

---------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................................................. 407,06 €
---------Banco Português de Investimento - Conta à Ordem........

603,94 €

---------Banco Comercial Português, SA………………………. 14.088,87 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..… 700.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......….. 1.176.513,04 €
---------Operações Orçamentais................................................. 1.120.440,14 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 56.072,90 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 11 de julho de 2019 a 24 de
julho de 2019, que totalizam a importância global de € 154.722,16 (Cento
e cinquenta e quatro mil setecentos e vinte e dois euros e dezasseis
cêntimos). - ------------------------------------------------------------------------------------------- ALTERAÇÃO

OBRIGATÓRIA

DE

POSICIONAMENTO

REMUNERATÓRIO DOS TRABALHADORES DA AUTARQUIA LOCAL
------- Considerando que a Lei do Orçamento de Estado para 2019 (Lei
71/2018 de 31 de dezembro), manteve o descongelamento das carreiras dos
trabalhadores da função pública; ----------------------------------------------------------- Considerando que o artº. 16º., nr.2, consagra o descongelamento de
carreiras, havendo alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório,
progressões e mudanças de nível ou escalão, apoiando-se numa solução de
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faseamento da sua expressão remuneratória a partir do dia 1 de Janeiro de 2019
até Dezembro de 2019, conforme se indica: --------------------------------------a) ---- Em 2019, 50% de 1 de Janeiro a 30 de Abril; 75% de 1 de Maio a 30 de
Novembro; e 100% a partir de 1 de Dezembro; ----------------------------------Nestes termos está presente em anexo a acumulação de pontos dos
trabalhadores da autarquia que fazem parte do Mapa de Pessoal, que obtiveram
avaliação de acordo com as normas do SIADAP. --------------------------------------- O executivo depois de analisar deliberou autorizar de acordo com a
lei acima mencionada a alteração ao posicionamento remuneratório dos
trabalhadores que reunem as condições necessárias para o efeito. ------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------- PEDIDO DE APOIO G’UVENTUDE ----------------------------------------Considerando

que

a

G’uventude

vai

levar

a

efeito

a

II

corrida/Caminhada Solidária no dia 10 de agosto, pelas 19h00, vem solicitar à
Junta o seguinte apoio logístico: ------------------------------------------------------ Uma carrinha para apoio à prova (dirigida pelo Nuno Sousa, membro da
Associação); ----------------------------------------------------------------------------- 150 metros de fita delimitadora; ---------------------------------------------------- Acesso aos Balneários do Polidesportivo para banho dos participantes. --------------O executivo depois de analisar o pedido decidiu autorizar o
solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- CONVITE PARA A INAUGURAÇÃO OFICIAL DAS FESTAS
DE MONTARGIL – ANO DE 2019 -------------------------------------------------
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--------- Está presente convite para a cerimónia de Inauguração Oficial das
Festas de Montargil, no ano de 2019, que terá lugar no dia 26 do corrente, pelas
19 h00, na Zona Verde do Laranjal. ---------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- CONVÍVIO DE PESCA DESPORTIVA – PEDIDO DE APOIO
--------- De acordo com o Plano de Atividades do corrente ano e no intuito de
angariar fundos para a Coletividade, a Direção da Sociedade Filarmónica
Galveense vai realizar no próximo dia 28/07/2019 (Domingo) mais um
convívio de pesca desportiva para sócios da Coletividade e não sócios
residentes e/ou naturais na Freguesia de Galveias, prevendo-se a participação
de cerca de 20 pescadores. ------------------------------------------------------------Assim, solicitam ao executivo, para a realização do convívio, o seguinte apoio:
- Colocação junto ao Parque de Merendas da Barragem de um depósito com
água; -- ----------------------------------------------------------------------------------- Cedência de 1 assador; --------------------------------------------------------------- Oferta de 5 (cinco) litros de vinho tinto “Marques Ratão”, para almoço
convívio; --------------------------------------------------------------------------------- 6 garrafas de vinho tinto “Marques Ratão”, para oferecer aos pescadores como
prémio. -------------------------------------------------------------------------------------------O executivo decidiu apoiar de acordo com o pedido.--------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE MESAS E BANCOS EM FERRO A UTILIZAR
NA FEIRA FRANCA DE AVIS NO ANO DE 2019 -------------------------------------O Município de Avis à semelhança de anos anteriores, irá realizar no
ano de 2019 a Feira Franca, nos dias 26, 27 e 28 de Julho, pelo que solicitam a
cedência de mesas e bancos em ferro, para serem utilizados no referido evento.
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--------- O executivo decidiu autorizar a cedência. --------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- LIBERTAÇÃO DA GARANTIA BANCÁRIA RELATIVA À
EMPREITADA NÚMERO 1/JFG/2013 – OBRAS DE CONSERVAÇÃO E
REABILITAÇÃO EFETUADAS NO PRÉDIO DA AV. DA LIBERDADE, 15
A 27 – LISBOA ---------------------------------------------------------------------------------Relativamente à empreitada nr. 1/JFG/2013 – Obras de Conservação e
Reabilitação efetuadas no prédio da Av. da Liberdade, 15 a 27 – Lisboa, foi
solicitado pela empresa MST – Multiserviços Técnicos, a libertação da
Garantia bancária nr. 2014.04696, no valor de € 4.246,53 (Quatro mil duzentos
e quarenta e seis euros e cinquenta e três cêntimos). ---------------------------------------Após a devida análise por parte do executivo, foi decidido agendar
vistoria destinada à verificação da boa execução dos trabalhos da
empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ ADJUDICAÇÃO CONTRATUAL DE UMA AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS
CONTRATOS PÚBLICOS ------------------------------------------------------------------- Na sequência do ajuste direto para Aquisição de Serviços destinada
desenvolver trabalhos nos Serviços Agricolas, ao abrigo do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de janeiro na
sua atual redação, estão presentes os seguintes documentos : -------------------1 – Proposta e documento apresentados pelo concorrente; -----------------------2- Proposta de Adjudicação; ---------------------------------------------------------3 – Minuta do Contrato; ------------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------5
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1 – Aprovar todos os documentos apresentados e adjudicar a Aquisição de
serviços à senhora “Olinda da Silva Péguinho”; -----------------------------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d), 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. ------------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO CONTRATUAL DE UMA AQUISIÇÃO DE
SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS
CONTRATOS PÚBLICOS ------------------------------------------------------------------- Na sequência do ajuste direto para Aquisição de Serviços destinada à
contratação de um pedreiro, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de janeiro na sua atual redação,
estão presentes os seguintes documentos : -----------------------------------------1 – Proposta e documento apresentados pelo concorrente; -----------------------2- Proposta de Adjudicação; ---------------------------------------------------------3 – Minuta dos Contrato; ---------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------1 – Aprovar todos os documentos apresentados e adjudicar a Aquisição de
serviços ao senhor António Simão Pereira Cortiço; -------------------------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d), 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. ----------------------------------------------6
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--------------- 7ª. MODIFICAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA NO
ANO DE 2019----------------------------------------------------------------------------------- Está presente a 7ª. 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 € 295.000,00 (Duzentos e
noventa e cinco mil euros) . ------------------------------------------------------------------ Após a devida análise foi decidido aprovar a mesma. ------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- VENDA DE APROXIMADAMENTE 400 BORREGOS, 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 venda de 400 borregos nas condições abaixo
indicadas: ------------------------------------------------------------------------------- As propostas deverão ser entregues na Sede da Junta de Freguesia, até às
11H00 do dia 8/08/2019; ------------------------------------------------------------- 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 400
borregos”; --------------------------------------------------------------------------------------A adjudicação obedece ao critério da proposta economicamente
mais vantajosa, determinada pela avaliação do preço; ----------------------7
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---------O pagamento será de 50% no ato da adjudicação e os restantes 50%
no levantamento do gado que deverá ocorrer até ao dia 14/08/2019; --------------A Junta reserva o direito de entrega se o preço não lhe convier; ---------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO PARA COMPRA E POSSE PERPÉTUA DE
SUPULTURA, NO CEMITÉRIO DE GALVEIAS --------------------------------------Está presente requerimento apresentado pela senhora “Vitória Leitão
Pinto Varela Aleixo”, a solicitar autorização para a compra e posse perpétua da
sepultura nr. 55-A do 4º. Talhão A, onde se encontram os restos mortais de sua
mãe “Angelina Rita Leitão”, falecida a 11-09-1999.---------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar a compra. ---------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ AGRADECIMENTO CONSELHO DIRETIVO DA ANAFRE --------- A Anafre envia oficio de agradecimento pela disponibilidade,
acolhimento, logística, momento cultural, almoço e passeio que foi
proporcionado aos membros do Conselho Diretivo da Anafre aquando da
deslocação a Galveias. -------------------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------PEDIDO DE MATERIAL LOGISTICO PARA FESTA DE
CASAMENTO

E VEDAÇÃO DE PERÍMETRO DO ESPAÇO JUNTO À

IGREJA MATRIZ. -----------------------------------------------------------------------------O senhor Afonso Moura Neves, dirige-se à Junta a informar que no dia
5 de outubro de 2019, irá casar-se na freguesia de Galveias, e a festa do
casamento realizar-se-à na Herdade dos Montes Juntos. -------------------------
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---------Para o efeito requisita à Junta de Freguesia de Galveias o empréstimo
de um estrado para servir de pista de dança, com cerca de 45 m2, e atendendo
que a cerimónia se realiza na Igreja Matriz de Galveias com cerca de 200
convidados, solicita, tendo em conta a área limitada junto à igreja, a
possibilidade de vedar o perímetro nesse dia, de forma a que os convidados
possam ser recebidos com espaço e sem carros estacionados. ----------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar a cedência do
estrado existente na Junta. ------------------------------------------------------------------Quanto ao pedido para vedação do perímetro junto à Igreja Matriz
de Galveias, a ocupação da via pública não é competência da Junta de
Freguesia de Galveias durante os anos de 2019 e 2020, devido a esta não
ter aceite a transferência de competências, de acordo com o disposto no
Decreto-Lei nr. 57/2019 de 30 de abril, pelo que deverá ser licenciada pelo
Município de Ponte de Sor. ------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PERÍODO

DE

GOZO

DE

FERIAS

DA

SENHORA

PRESIDENTE DA JUNTA -------------------------------------------------------------------A senhora Presidente informa o executivo que tem previsto gozar um
período de férias a partir do dia 31 de Julho a 9 da Agosto de 2019. -------------------O executivo tomou conhecimento e decidiu que a mesma seja
substituída nas suas funções, durante este período, pela tesoureira Maria
Gabriela Ferreira Varela.-------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROCEDIMENTO

PRE-CONTRATUAL

DE

UMA

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA À AGRICULTURA E
OPERATIVOSAO ABRIGO DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS
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---------Está

presente

Informação/Proposta

apresentada

pela

senhora

Presidente, para uma Aquisição de serviços, por ajuste direto, destinada à
Agricultura e Operativos, ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, para
assegurar o desenvolvimento normal de trabalhos.-----------------------------------------Depois da devida análise o executivo deliberou aprovar a proposta
da senhora Presidente.------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- ENCARGOS RESULTANTES COM A REALIZAÇÃO DOS
FESTEJOS POPULARES EM HONRA DE SÃO LOURENÇO A LEVAR A
EFEITO NO ANO DE 2019 ----------------------------------------------------------------- Está presente mapa apresentado pela G’uventude – Associação de
Jovens de Galveias descriminando os encargos resultantes com os Festejos
Populares em Honra de São Lourenço a levar a efeito no corrente ano, que
importam na totalidade, no valor de € 19.810,73 € (Dezanove mil oitocentos e
dez euros e setenta e três cêntimos), não estando incluído os encargos
resultantes com as refeições. ------------------------------------------------------------------ Depois da devida análise o executivo decidiu apoiar através da
atribuição de um subsídio de montante igual ao do ano anterior, €
11.000,00 (onze mil euros), à Associação G’UVENTUDE, que será
responsável pela Tesouraria dos Festejos. A este valor a Junta assume
ainda os encargos resultantes com as refeições que sejam necessários
fornecer aos diversos artistas/grupos intervenientes nos festejos. --------------- Aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte horas e dez 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
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Laranjeira Soeiro Pexirra, redigi e vou assinar, junto com o executivo da Junta
de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________
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