JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 28/2021
---------ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE
GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE OUTUBRO DO ANO DE
DOIS MIL E VINTE UM -----------------------------------------------------------------------------Presenças: Senhores Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Ricardo Nunes Eusébio e Tesoureira, Maria Gabriela Ferreira
Varela. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Não houve faltas. ------------------------------------------------------------------------------Início da reunião: Dezoito horas (18H00). ------------------------------------------------------- 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 ……………………………………………...

2.683,16 €

-------- Fundo de maneiro – 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 ……………………………

25.126,11 €

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

173.729,48 €

DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:

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

60.493,50 €

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

70.272,06 €
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-------- Banco Santander Totta - P. Sor – D/O …………………..

16.334,24 €

-------- 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 ………………………………………………...

1.200.019,76 €

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

1.127.183,03 €

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

72.836,73 €

PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 13 e 20 de outubro, que totalizam a
importância global de 36.766,18 € (trinta e seis mil setecentos e sessenta e seis
euros e dezoito cêntimos). ---------------------------------------------------------------------------------- PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE SEPULTURA NO CEMITÉRIO DE
GALVEIAS ---------------------------------------------------------------------------------------------Está presente o seguinte requerimento para aquisição de sepultura no
cemitério de Galveias: ----------------------------------------------------------------------------------De, Deolinda Sousa Morgado, a solicitar a compra e posse perpétua da
sepultura nr. 43 do 2º. talhão direito, onde se encontram os restos mortais de seu
marido “Artur Morgado Pinto”, falecido a 11/10/2021. ------------------------------------------ Após a devida análise foi deliberado pelo executivo autorizar a compra
da sepultura. -------------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- CABAZES DE NATAL – ANO DE 2021 ------------------------------------------Os serviços sócio culturais, à semelhança dos anos anteriores, vêm propor a
oferta de cabazes de natal para os reformados/carenciados da freguesia e
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trabalhadores da Autarquia, através da oferta de um vale de Natal a descontar no
comércio local de Galveias. ---------------------------------------------------------------------------Mais propõem que além dos produtos a adquirir através de vale sejam
incluídos no cabaz, vinho, azeite, mel e bolo-rei. ------------------------------------------------ As candidaturas para a oferta dos cabazes aos carenciados/reformados irá
decorrer no período de 4 a 30 de novembro e a entrega de vales na segunda quinzena
do mês de dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------- A estimativa dos custos relativos à presente despesa é de aproximadamente
2.900,00 € (dois mil e novecentos euros) e tem cabimento no orçamento da Junta de
Freguesia na rubrica 01.02/02.02.25.04. -------------------------------------------------------------O executivo após a devida análise concordou com as propostas
apresentadas pelos serviços. -------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- FESTA DE NATAL DE CRIANÇAS E JOVENS – ANO DE 2021 -----------Está presente informação dos serviços sócio culturais, propondo a realização
da Festa de Natal 2021 no próximo dia 19 de dezembro (domingo), com a realização
de um espetáculo Musical Infantil, sobre rodas, que poderá ser em movimento, ou
com paragens em locais específicos a designar pela organização. ------------------------------ Mais propõem, à semelhança do ano anterior, que seja oferecido um vale de
Natal a descontar no comércio local e uma caixa de bombons com a imagem do brasão
da freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- A estimativa dos custos relativos à presente despesa é de aproximadamente
4.400,00 € (quatro mil e quatrocentos euros) e tem cabimento no orçamento da Junta
de Freguesia na rubrica 01.02/02.02.25.04. -------------------------------------------------
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-------- Após a devida análise o executivo concordou com as propostas
apresentadas pelos serviços e autorizou a referida despesa para a realização da
Festa de Natal de crianças e jovens da freguesia. ---------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- GUVENTUDE – ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DE GALVEIAS –
PEDIDO DE MATERIAL --------------------------------------------------------------------------- No seguimento da deliberação de 13 de outubro, sobre o pedido de espaço
para a realização de espetáculo de comédia, a realizar no próximo dia 22 de outubro
(sexta-feira), está presente email da GUVENTUDE – Associação de Jovens de
Galveias, a solicitar o empréstimo de palco e sistema de som para utilizar no referido
evento. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Após a análise do pedido efetuado, o executivo deliberou ceder o
material/equipamento solicitado. ------------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- PEDIDO DE DONATIVO – GRUPO DE HUMANIZAÇÃO DO
HOSPITAL DR. JOSÉ MARIA GRANDE – PORTALEGRE ---------------------------------- O Grupo de Humanização do Hospital Dr. José Maria Grande, à semelhança
dos anos anteriores, pretende amenizar o período de internamento dos doentes através
de ações de solidariedade e de humanização de cuidados especialmente neste tempo
de pandemia, desenvolvendo estratégias para minimizar o isolamento e proporcionar
nesta Natal que se aproxima, esperança e solidariedade, pretendendo atribuir
lembranças alusivas à quadra de natal. --------------------------------------------------- ------------Atendendo que o Hospital não dispõe de suporte financeiro, contam com a
ajuda das instituições para o desenvolvimento das atividades que pretendem levar
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efeito, e assim, solicitam à Junta a colaboração no sentido de lhe ser atribuído um
donativo que contribua para ajudar os doentes. ----------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido, tendo em conta os fins a que se
destina e sendo este o hospital que serve os doentes do Distrito a que
pertencemos, decidiu contribuir com um donativo de 50,00 € (cinquenta euros).
---------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------- ---------------------- PEDIDO DE TRANSPORTE PARA DESLOCAÇÃO DA BANDA DE
MÚSICA AO SEIXAL – SOCIEDADE FILARMÓNICA GALVEENSE ---------------------A Sociedade Filarmónica Galveense, vem informar que a Banda de Música
da Coletividade foi convidada conjuntamente com outras Bandas para participar no
XXII Encontro de Bandas Filarmónicas “O Seixal e a Música”, no próximo dia 31 de
outubro (domingo). ------------------------------------------------------------------------------------ De forma, que os elementos da Banda possam fazer a referida viagem, de
acordo com as normas estabelecidas pela Direção Geral de Saúde, vêm solicitar o
apoio da Junta de Freguesia, para o aluguer de um autocarro para efetuar a referida
deslocação, informando que a partida será pelas 9.30 horas e chegada provável pelas
22.00 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido decidiu apoiar a Coletividade
com o aluguer de um autocarro de 50 lugares para efetuar a deslocação ao
referido Encontro de Bandas. ---------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- CONFEDERAÇÃO

NACIONAL

DA

AGRICULTURA

–

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO --------------------------------------------------------------No âmbito do protocolo de colaboração em vigor entre a Junta de Freguesia
de Galveias a Confederação Nacional da Agricultura – CNA Alentejo, a Senhora
Presidente informou que o mesmo não está a ser cumprido, face á inexistência de
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trabalho de apoio à Junta de Freguesia e/ou aos agricultores, propondo que o mesmo
seja denunciado, dado que estamos a pagar um serviço de que a Freguesia e a sua
população não obtêm qualquer benefício. ---------------------------------------------------------- De acordo com a proposta apresentada e após a devida análise, o
executivo deliberou denunciar o referido protocolo de colaboração, com efeitos
a partir de 31 de janeiro/2022, de acordo com o ponto seis do mesmo. ------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA RECEÇÃO DE AZEITONA
NO LAGAR ---------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Maria Fernanda Feitinha Oliveira Monteiro, filha do Senhor João
Fernando de Oliveira Carriço, proprietário de um olival na Freguesia de Valongo,
solicita permissão para a receção da sua azeitona no Lagar da Junta, pelos motivos de
chegar até ao lagar por estradas secundárias e pela forma como trabalham a moagem
da azeitona, permitindo um produto final mais saudável. Mais informa que o olival
de seu pai, terá anualmente a produção de cerca de 3.000 kgs. de azeitona. ------------------- O executivo depois de analisar o pedido decidiu autorizar a receção de
azeitona no Lagar. -------------------------------------------------------------------------------------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 a a
trabalhos inerentes à área florestal, 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 – Proposta e documentos apresentados pelo concorrente; -----------------------------6
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2- Proposta de Adjudicação;------------------------------------------------------------------3 – Minuta do Contrato; ------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: --------------------------1 – Aprovar todos os documentos apresentados e adjudicar a Aquisição de
serviços ao senhor “Cipriano de Sousa Dourado”.-------------------------------------2 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d), e), e h) 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. --------------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO, DESTINADA
A SERVIÇOS DE APANHA MECÂNICA DE AZEITONA, AO ABRIGO DO
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS ------------------------------------------------------ Está presente Informação/Proposta apresentada pela senhora Presidente para se
dar início a um procedimento, por ajuste direto, destinado à aquisição de serviços
para a apanha mecânica de azeitona em área a definir no olival da Herdade das
Freiras, devido á estimativa de produção de azeitona este ano ser em grande
quantidade, e tendo em consideração a vasta área de olival propriedade da Freguesia,
e a Junta não possuir pessoal e meios técnicos para a apanha total da azeitona, e assim
evitar a perda de produção. --------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o processo deliberou concordar e
providenciar para ser dado início ao respetivo procedimento. --------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------ HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO REFERENTE À VENDA DE
PINHAS DAS HERDADES DAS COUTADAS, TORRE DE SEPÚLVEDA,
LARANJEIRA, TREMELGAS, VALE DE PENEDO E VINAGRES ----------------7
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--------- Está presente relatório referente à venda de pinhas das Herdades das
Coutadas, Torre de Sepúlveda, Laranjeira, Tremelgas, Vale de Penedo e Vinagres, no
ano de 2021, que importou no valor de 1.885,00 € (mil oitocentos e oitenta e cinco
euros), cujo o valor está sujeito a autoliquidação de IVA. ---------------------------------------- O executivo decidiu homologar o mesmo. ---------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO REFERENTE À VENDA DE
CEPAS DAS HERDADES DE TORRE DE SEPÚLVEDA, CANTARINHO E
LARANJEIRA ------------------------------------------------------------------------------------------ Está presente relatório referente à venda de cepas localizadas nas Herdades
de Torre de Sepúlveda, Cantarinho e Laranjeira, que importou no valor de 110,00 €
(cento e dez euros), cujo o valor está sujeito a autoliquidação de IVA. ------------------------- O executivo decidiu homologar o mesmo. ---------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- LABORAÇÃO DO LAGAR DE AZEITONA – CAMPANHA
2021/2022 - --------------------------------------------------------------------------------------------- Considerando que é altura de se iniciarem os trabalhos relativos à laboração
do lagar de azeitona, o executivo da Junta de Freguesia decidiu o seguinte:-------------------1 – Rececionar a azeitona de olivicultores da Freguesia de Galveias, ou,
de quem em anos anteriores tenha entregue azeitona. Outros casos deverá ser
contactado o executivo; ------------------------------------------------------------------ -------------2 – A abertura do lagar terá início às 08H00 do dia 27 de outubro de 2021
(quarta-feira); ------------------------------------------------------------------------------------------3 – O horário de receção será de segunda a domingo das 08H00 às 20H00,
podendo o referido horário ser alterado, a qualquer momento, de acordo com o
movimento de entrega de azeitona; ----------------------------------------------- -------8
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---------4 – Condições de receção: -------------------------------------------------- -------a)-Transportada em recipientes autorizados por lei (poderão ser adquiridas no
lagar sacas próprias para o transporte de azeitona); ------------------------ ---------b)- Isenta de ramos, pedras ou outras impurezas; -------------------------------------c) – Não apresentar odores ou resíduos estranhos nem outras situações tais
como: azeitona em fermentação (quente), azeitona podre, azeitona sem polpa,
etc.). -- ---------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Será efetuado o seguinte desconto em percentagem do peso bruto:
a) Azeitona Limpa ……………………………… 0%; ------------------------ ----b) Azeitona normal ……………………..………. 7%; ------------------------ ------------- A Junta pagará aos olivicultores o preço de € 0,25 por cada quilo de
azeitona, mediante a apresentação de fatura. ----------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. --- ------------------------------------------------------------------ 8ª.

ALTERAÇÃO

PERMUTATIVA

AO

ORÇAMENTO

DA

DESPESA NO ANO DE 2021 ------------------------------------------------------------------------ Está presente a 8ª. alteração permutativa ao orçamento da despesa da Junta
de Freguesia de Galveias, no ano de 2021. -------------------------------------------------A

alteração

orçamental

permutativa

importa,

respetivamente,

tanto

em

inscrições/reforços como em diminuições/anulações, no valor de 100.000,00 € (cem
mil euros).------------------------------------------------------------------------------------------------ Após a devida análise foi decidido aprovar a mesma. -------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte horas e cinquenta minutos, a
Senhora Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que para constar e
devidos efeitos se lavrou a presente ata, e eu, Carlos Manuel Casaca Valente, redigi
e vou assinar, junto com o executivo da Junta de Freguesia.-----------------------------9
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