JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 13/2021
--------- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE
GALVEIAS REALIZADA NO DIA TREZE DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL
E VINTE UM ---------------------------------------------------------------------------------------- Presenças: Senhores Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Ricardo Nunes Eusébio e Tesoureira Ana Vitória Romero
Milheiras. --------------------------------------------------------------------------------------------- Não houve faltas. --------------------------------------------------------------------------- Início da reunião: Dezoito horas e trinta minutos (18H30). -------------- ------------------ 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:
-------- Caixa Sede …………………………………………

4.766,27 €

-------- Fundo de maneio – Serv. Administrativos …………

500,00 €

-------- Fundo de maneio – CTT …………………………….

200,00 €

-------- Fundo fixo de caixa – Serv. Agricultura ……………

50,00 €

-------- Fundo fixo de caixa - Loja …………………………

50,00 €

DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DEPÓSITOS:

-------- Conta à ordem nº. 99753004 …………………..……..

25.088,34 €

-------- Conta à ordem nº. 2461233059 (Rendas) ……..……...

171.876,43 €

DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:

-------- Cx. Crédito Agrícola Mútuo - P. Sor - D/O ………..…

627.981,51 €

-------- Cx. Crédito Agrícola Mútuo - Avis – D/O ……….….

83.401,33 €
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-------- Banco Santander Totta - P. Sor – D/O …………..……

18.413,50 €

-------- Cx. Crédito Agrícola Mútuo – Avis – D/P Normal …..

150.000,00 €

-------- Cx. Crédito Agrícola Mútuo – P. Sor – D/P Idosos …..

581,21 €

-------- Cx. Crédito Agrícola Mútuo – Avis – D/P Empresas …...

700.000,00 €

-------- TOTAL …………………………………………….

1.782.908,59 €

-------- Operações orçamentais ……………………………..

1.717.489,02 €

-------- Operações de tesouraria …………………………….

65.419,57 €

------------------------------------ PAGAMENTOS ----------------------------------- ---Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos comprovativos dos
pagamentos efetuados entre 29 de abril e 12 de maio 2021, que totalizam

a

importância global de 60.183,43 € (sessenta mil cento e oitenta e três euros e
quarenta e três cêntimos). ------------------------------------------------------------ ------------------ EMPREITADA

NR.

2/JFG/2021

–

“CONSERVAÇÃO

DE

APARTAMENTOS DO PRÉDIO DA AV. VISCONDE VALMOR, 1 – LISBOA”
--------- Em seguimento ao pedido do Plano de Segurança e Saúde efetuado à
empresa SWEET 14 – Construção e Decoração, Unipessoal, Lda., de Costa da
Caparica, a quem foi adjudicada a empreitada referida em título, está presente o
respetivo Plano, a fim de ser submetido à apreciação e aprovação. --------------------------- Depois da devida análise por parte do executivo, foi o mesmo
aprovado, devendo a decisão ser comunicada ao empreiteiro. ---------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO REFERENTE À VENDA DE
GADO BOVINO----------------------------------------------------------------------------------- Está presente relatório referente à venda de 66 bezerros e 6 vacas de
refugo, através de leilão, o qual não se transcreve, dando-se aqui por integralmente
2

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
reproduzido, os quais importaram no valor de 41.355,00 € (quarenta e um mil
trezentos e cinquenta e cinco euros), acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a fim
de se proceder à devida homologação. ------------------------------------------------------------O executivo decidiu homologar o mesmo. ------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO DA CONSULTA PRÉVIA PARA “AQUISIÇÃO
DE

SERVIÇOS

NA

ÁREA

DA

AVALIAÇÃO

DO

PATRIMÓNIO

IMOBILIÁRIO” ------------------------------------------------------------------------------- Nos termos do nº. 3 do artigo 124º. do CCP, está presente toda a
documentação relacionada com a consulta prévia PARA “Aquisição de serviços na
área da avaliação do património imobiliário”, que após a devida análise por parte
do executivo, mereceu a seguinte decisão: ----------------------------------------- -----1 – Aprovar todos os documentos apresentados e adjudicar a consulta prévia
a Rui Graciano, Sociedade Unipessoal, Lda, pelo valor de 12.235,00 € (doze
mil duzentos e trinta e cinco euros), acrescido do valor do Iva à taxa legal em
vigor; - ----------------------------------------------------------------------------------------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nos termos do nr. 1 do
artº. 81º. 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. ---------------------------------------- Aprovada por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- PROCEDIMENTO PRE-CONTRATUAL DE UMA AQUISIÇÃO
DE SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO, AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS
CONTRATOS PÚBLICOS ------------------------------------------------------------------------ Está presente Informação/Proposta apresentada pela senhora Presidente,
para contratação ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, de uma Aquisição
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de serviços, por ajuste direto, destinada a desenvolver trabalhos inerentes à área
florestal e outros. ------------------------------------------------------------------------------------- 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 de serviços. ---------------------------------------- Aprovado unanimidade. --------------------------------------------------------------------------- PROJETO CULTOUR – 2ª. EDIÇÃO -------------------------------------------- Está presente email do Município de Ponte de Sor informando que irá
realizar no próximo mês de junho, mês dos Santos Populares, a 2ª. edição do
Projeto CULtour, com a participação de artistas do concelho e sem qualquer custo
associado às Freguesias, oferecendo de uma maneira diferente um pouco de cultura
pelas várias localidades do concelho, num momento de incerteza que, infelizmente,
ainda vivemos, derivado à pandemia. ----------------------------------------------------------- Neste contexto vêm solicitar apoio logístico para a realização do referido
evento no próximo dia 12 de junho (sábado) com a participação de Zé Pedro Sousa.
--------- Após a devida análise do Executivo deliberou apoiar de acordo com o
solicitado, remetendo aos serviços para informação de roteiro a seguir. --------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------- ENCONTRO PELA PAZ – 5 DE JUNHO/2021 -------------------------------- Tendo presente os princípios constantes na Constituição da República
Portuguesa e na Carta das Nações Unidas em que implica uma maior mobilização
na defesa dos valores da paz, da solidariedade e da recusa da guerra, o Conselho
Português para a Paz e Cooperação (CPPC) vai realizar um Encontro pela Paz, no
próximo dia 5 de junho, no Fórum Municipal Luísa Todi, em Setúbal, que
culminará com um desfile pela paz. ------------------------------------------------------4
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-------- O referido encontro terá como lema “Pela Paz todos não somos demais”,
convidando para o efeito a Junta de Freguesia a participar no mesmo, informando
da respetiva decisão. ------------------------------------------------------------------------------- De acordo com o convite formulado, o executivo decidiu apoiar a
iniciativa e concordar com a realização da mesma. ---------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ VENDA DE FARDOS DE FENO----------------------------------------------- Atendendo que a Junta possui na sua exploração agrícola excedente de
fardos de feno, os serviços propõem à semelhança do que tem sido feito em anos
anteriores, que se proceda à venda a todos os interessados, nas condições abaixo
indicadas: ------------------------------------------------------------------------------------- Fardos carregados no restolho, o preço será de € 0,10/kg, acrescido do Iva à
taxa de 6%. ---------------------------------------------------------------------------------- Fardos carregados no Monte da Torre, o preço será de € 0,12/kg, acrescido
do valor do Iva à taxa de 6%. -------------------------------------------------------------------- A quantidade de fardos a vender será de acordo com as
disponibilidades; ------------------------------------------------------------------------------------ Cada comprador deverá tarar a viatura na Balança do Monte da
Torre; ------------------------------------------------------------------------------------------------ Proceder ao carregamento dos fardos;------------------------------------------------ Pesar novamente na Balança do Monte da Torre;---------------------------------- O pagamento será feito no ato do levantamento do feno, devendo para
o efeito os compradores estarem munidos do número fiscal de contribuinte,
para emissão de fatura/recibo. -----------------------------------------------------------
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--------- Afixar aviso nos lugares do costume, para conhecimento de todos os
interessados. ----------------------------------------------------------------------------------------- O levantamento dos fardos será a partir do dia 20 de maio de 2021
(quinta-feira), no horário das 8H00 às 12H00 e das 13H00 às 16H00- ------------------ O executivo decidiu concordar com a proposta. ------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ ADJUDICAÇÃO DA SUCATA --------------------------------------------------- Em seguimento à oferta pública, para venda da sucata, propriedade da
Freguesia de Galveias, está presente relatório referente à venda aproximada de
4.000 kgs. de sucata, através de hasta pública, o qual não se transcreve, dando-se
aqui por integralmente reproduzido, a fim de se proceder à devida homologação. --------- O executivo decidiu adjudicar a referida sucata à firma Recurso
Inesgotável, Lda. de Carregueira, pelo valor de 0,224 €/Kg, por considerar
que o valor se enquadra no âmbito dos preços atualmente praticados no
mercado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ ENCERRAMENTO DOS VÃOS NO PRÉDIO DA AVENIDA DA
LIBERDADE - LISBOA -------------------------------------------------------------------------- Na sequência dos atos de vandalismo que estão a ocorrer no prédio da
Avenida da Liberdade – Lisboa, com o arrombamento de portas e a remoção de
elementos metálicos de vários pisos, tornou-se necessário tomar medidas urgentes
para evitar tais atos, com o encerramento dos vãos do piso 1 e cobertura em
alvenaria e o travamento das portadas nos restantes vãos do edifício, tendo a
Senhora Presidente informado o executivo, que autorizou os serviços a dar
seguimento aos referidos trabalhos, devido ao carácter de urgência dos mesmos. –
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-------- O executivo após a devida análise deliberou concordar e ratificar a
decisão da Senhora Presidente. ----------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO,
SEGURANÇA ALIMENTAR E CONTROLO DE PRAGAS ------------------------------ A empresa INTERPREV – Delegação de Ponte de Sor, vem apresentar
proposta para todos os serviços de Segurança e Saúde no Trabalho com auditoria
de segurança a todas as instalações, Avaliação de Riscos Profissionais a todas as
categorias profissionais, Serviços de Segurança Alimentar para o Lagar, Loja e
Refeitório Escolar, assim como Serviço de Controlo de Pragas. ---------------------------- De acordo com a proposta apresentada, o executivo decidiu informar
que neste momento tem contrato para os referidos serviços com as empresas
Kmed XXI e Controlo XXI até ao final do corrente ano, analisando
oportunamente o conteúdo da proposta. ----------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ INSCRIÇÃO

NO

SERVIÇO

ON-LINE

DA

CÂMARA

MUNICIPAL DE LISBOA ----------------------------------------------------------------------- Para que se torne mais célere todo o processo, junto da Câmara Municipal
de Lisboa, com a empreitada de conservação de apartamentos do prédio sito na
Avenida Visconde Valmor, 1 – Lisboa, nomeadamente no pedido de licença de
ocupação da via pública e outros, a Senhora Presidente propôs que se fizesse a
inscrição no serviço on-line do Município, permitindo assim o acesso à plataforma
do “Urbanismo Digital” onde se fará o referido pedido. -------------------------------------- Mais propôs, e de forma a facilitar a submissão digital dos pedidos, em
nome da Freguesia de Galveias, que seja nomeado como representante da
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Freguesia, para atuar administrativamente na plataforma de urbanismo da CML, o
funcionário Carlos Manuel Casaca Valente, com a categoria de coordenador
técnico. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Após a análise da proposta apresentada pela Senhora Presidente, o
executivo deliberou concordar com a mesma. ------------------------------------------------------ AQUISIÇÃO POR CONSULTA PRÉVIA, DE UM VIBRADOR E
RECOLHEDORA COM PANO DE 7 A 8 MTS. ----------------------------------------------- Está presente informação/proposta apresentada pela senhora Presidente
para aquisição, por consulta prévia, de um vibrador e recolhedora com pano de 7 a
8 metros, destinado ao normal funcionamento dos trabalhos aquando da campanha
da colheita de azeitona que decorre no período de outubro a dezembro de cada ano.
--------- O executivo depois de analisar todos os documentos apresentados
decidiu concordar e dar início ao respetivo procedimento. -------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------ AQUISIÇÃO POR AJUSTE DIRETO, DE UM CARREGADOR
FRONTAL PARA TRATOR JOHN DEERE 6130M. ----------------------------------------- Está presente informação/proposta apresentada pela senhora Presidente
para aquisição, por ajuste direto, de um carregador frontal para trator John Deere
6130M, destinado ao melhoramento e desenvolvimento das diversas atividades nos
Serviços de Agricultura. ---------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar todos os documentos apresentados
decidiu concordar e dar início ao respetivo procedimento. -------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ Não havendo mais assuntos a tratar, sendo vinte horas e quarenta minutos,
a Senhora Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que para constar e
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devidos efeitos se lavrou a presente ata, que eu, Carlos Manuel Casaca Valente,
redigi e vou assinar, junto com o executivo da Junta de Freguesia. -------------------

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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