JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 16/2019
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA VINTE E SETE 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…………………………………………………

161,76 €

---------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………………….…………

1.213,64 €

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

95.318,00 €

---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
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---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…… 354.316,50 €
---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

15.258,03 €

---------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................................................. 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…..…….………………...……………......….. 1.336.017,85 €
---------Operações Orçamentais................................................. 1.273.190,63 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 62.827,22 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 13 de junho de 2019 a 26 de
junho de 2019, que totalizam

a

importância

global

de € 47.971,16

(Quarenta e sete mil novecentos e setenta e um euros e dezasseis cêntimos).
--------------- PEDIDO

DE

TRASLADAÇÃO

DE

OSSADAS

NO

CEMITÉRIO DE GALVEIAS ---------------------------------------------------------------- Vitória Pereira Casaca Violante, nascida a 24 de Julho de 1954,
residente na Freguesia de Benavila, Concelho de Avis, vem em representação
dos Herdeiros de Manuel Clara Casaca e de Margarida Navalha Pereira,
solicitar a trasladação das ossadas de seu pai “Manuel Clara Casaca”, falecido
a 4 de Junho de 2011, da sepultura nr.17 do 1º. Talhão esquerdo para a sepultura
nr. 34 do 2º. Talhão esquerdo, no cemitério de Galveias. --------------------------------O executivo depois de analisar o pedido e devido ao mesmo estar
em conformidade com o regulamento em vigor, deliberou autorizar. ----2
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---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO PARA ENTRADA NO PARQUE AQUÁTICO DE
GALVEIAS - CENTRO EDUCATIVO DE ALTER DO CHÃO------------------------No âmbito das atividades de ocupação útil de Tempos Livres, no
período de Verão, o Centro Educativo criado no âmbito do Programa Alter 3G,
de Alter do Chão, informam que têm uma atividade planeada com as crianças
no Parque Aquático de Galveias, no próximo dia 8 de Agosto, pelo que
pretendem saber o preçário de entrada de crianças dos 6 aos 15 anos e também
propor que os professores/monitores paguem o mesmo valor de (€1,50) dos
estudantes. --------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar decidiu informar que o preço das
entradas individuais - até aos 12 anos é de €0,75; dos 13 aos 18 anos é de
€1,50; livros de 20 senhas - até aos 12 anos é de € 12,50; dos 13 aos 18 anos
é de € 25,00. -------------------------------------------------------------------------------------É aconselhável que seja sempre comunicado o número de pessoas
que compõem o grupo, o que efetivamente não aconteceu. ---------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO PARA FREQUENTAR O PARQUE AQUÁTICO DE
GALVEIAS - CENTRO

DE RECUPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE

ABRANTES -------------------------------------------------------------------------------------À semelhança do ano anterior, o Centro de Recuperação e Integração
de Abrantes, vem solicitar para que lhe seja permitido frequentar as piscinas de
Galveias, nos dias 11 e 18 de Julho de 2019, em número aproximado de (11
monitores e 35 utentes), sendo todos os utentes portadores de deficiência. -------------Mais solicitam um desconto ou entrada gratuita para os monitores que
vão acompanhar os utentes, tal como foi concedido no ano anterior. -----------3
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--------- O executivo depois de analisar decidiu autorizar a entrada gratuita
dos monitores que vão acompanhar os utentes. -----------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- RATIFICAÇÃO SOBRE PEDIDO DE ENTRADA GRATUITA
NO PARQUE AQUÁTICO – ALUNOS DO 1º. CICLO DA ESCOLA
BÁSICA DE GALVEIAS --------------------------------------------------------------------A senhora Presidente informou que autorizou a entrada gratuita no
Parque Aquático, dos alunos do 1º. Ciclo da Escola Básica de Galveias, no
passado dia 21 de junho de 2019, das 10H00 às 15H00, para os 28 alunos 3
adultos. -----------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar, decidiu ratificar a decisão da
senhora Presidente. -------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE APOIO PARA AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES
DO LIVRO “A MAÇONARIA NO DISTRITO DE PORTALEGRE – AUTOR
PROF. ANTÓNIO VENTURA” -------------------------------------------------------------A Editora Caleidoscópio vai editar o livro a “Maçonaria no Distrito de
Portalegre”, da autoria do Exmº. Senhor Prof. Doutor António Ventura. ---------------Decorridos 12 anos sobre a 1ª. edição, que se encontra esgotada desde
2009, e tendo em consideração o facto do senhor Prof. António Ventura ter
continuado o seu trabalho de investigação, há uma nova edição amplamente
revista e ampliada e profusamente ilustrada. ------------------------------------------------ Dado a importância que este estudo apresenta para a história de
Maçonaria em Portugal e em particular para o Distrito de Portalegre, vêm
propor apoio a esta autarquia para esta publicação. Uma das figuras
referenciadas é o general José Garcia Marques Godinho, natural da freguesia
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de Galveias, envolvido na tentativa de golpe contra Salazar em 1947, vindo a
morrer na prisão. --------------------------------------------------------------------------------Neste sentido vêm propor que o apoio à edição seja efetuado através da
aquisição de 15 exemplares do livro, pelo valor unitário de € 18,50, mais iva à
taxa de 6%, oferecendo como contrapartida a inclusão do logótipo da Junta de
Freguesia em lugar de destaque em toda a edição. -----------------------------------------Após a devida análise e considerando que o livro referencia uma
figura de Galveias, que se distinguiu pela perseverança e defesa dos seus
ideais, o executivo deliberou apoiar através da aquisição de 15 livros. -------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------- ----------------- PEDIDO PARA ENTRADA NO PARQUE AQUÁTICO –
EQUIPA DE ATLETISMO DA MOITA---------------------------------------------------- A Equipa de Atletismo da Moita, distrito de Setúbal, com cerca de 40
atletas, com idades compreendidas entre os 11 e 60 anos, estão a organizar uma
vinda ao Parque Aquático, no próximo dia 20 de Julho, pelo que pretendem
saber as condições para a entrada de grupos.------------------------------------------------O executivo depois de analisar o pedido e considerando que não se
pratica preços específicos para grupos, deliberou fornecer cópia do
respetivo preçário.-----------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------- ----------------- PROPOSTA

DE

FORMAÇÃO

–

PROCEDIMENTOS

BÁSICOS DE EMERGÊNCIA AQUÁTICA EM CONTEXTO DE PISCINAS
– EQUIPA GLOBAL SPORTS SOLUTIONS ---------------------------------------------A Equipa Global Sports Solutions, vem propor uma formação não
creditada, por forma apenas a explicar os principais procedimentos, técnicas e
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burocracias que serão de grande utilidade para a prevenção e resolução de
acidentes no complexo aquático. -------------------------------------------------------------Nesta formação irá ser utilizado um manequim, com o custo diário de
€65,00/dia, e tem a duração previsível de 4 horas, com um custo de €
22,50/hora. --------------------------------------------------------------------------------------- Depois da devida análise por parte do executivo, foi decidido aderir
à mesma e estabelecer para o efeito, o dia 5 de Julho de 2019. -----------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ CONVITE PARA INAUGURAÇÃO OFICIAL DAS FESTAS
DA CIDADE ------------------------------------------------------------------------------------O Município de Ponte de Sor envia convite para a inauguração oficial
das Festas da Cidade a ter lugar no próximo dia 4 de Julho de 2019, pelas
19H00, na Zona Ribeirinha. -------------------------------------------------------------------Para o efeito agradecem confirmação de presença até ao dia 2 de Julho.
---------O executivo tomou conhecimento e deliberou informar que irá
estar presente. ----------------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ APOIO TÉCNICO - RURALENTEJO -------------------------------------- Em seguimento à reunião existente no dia 23.05.2019 entre esta Junta
e uma delegação da Ruralentejo, informam que não dispõem de condições para
assumir qualquer compromisso de fornecimento direto de apoio técnico, têm
apenas disponibilidade para fazer o enquadramento institucional através da
Ruralentejo/CNA, das candidaturas, modos de produção, Snira, Ivv, Formação
Profissional etc., de todos os técnicos que essa Junta de Freguesia queira ou
venha a contratar. ------------------------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento. ---------------------------------------6
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--------------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE AUTOCARRO – SOCIEDADE
FILARMÓNICA GALVEENSE ------------------------------------------------------------- Na sequência de um Encontro

de Bandas Filarmónicas em Castro

Marim (Algarve), em que a Banda de Galveias foi convidada a participar no
próximo dia 13 de Julho (sábado), a Sociedade Filarmónica vem solicitar a
cedência de transporte através do aluguer de um autocarro para que seja
efetuada a respetiva deslocação. --------------------------------------------------------------A partida está prevista pelas 8H00 e a chegada provável será às 3H00
do dia 14 de Julho (domingo). ---------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido e tendo sempre como
principal objetivo contribuir na participação e divulgação do que de
melhor existe a nível cultural na Freguesia, decidiu apoiar através do
aluguer de autocarro destinado à referida deslocação. -------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE APOIO NA AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA
OBRA INTITULADA “DÁ UM ABRAÇO À TERRA” --------------------------------- Está presente um contrato a celebrar com a Alfarroba Edições, para a
edição da obra intitulada “Dá um abraço à terra”, 2º. Livro da EB de Galveias.
---------Devido às condições de obrigatoriedade de adquirir 199 exemplares
cujo valor é de €1.710,00, vêm solicitar o apoio da Junta de Freguesia no
sentido de saber se haverá possibilidade de assegurar a aquisição de alguns
exemplares, e em caso afirmativo qual a quantidade. -------------------------------------- O executivo depois de analisar o pedido considera importante
apoiar os alunos da EB de Galveias, na edição do seu 2º. Livro, através da
aquisição de 100 exemplares. ----------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------7
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--------------- PEDIDO PARA NEGOCIAÇÃO PRÉDIO DA RUA DA
GLÓRIA - LISBOA ----------------------------------------------------------------------------O Senhor António Santos, na qualidade de inquilino do Restaurante
localizado no Prédio sito na Rua da Glória, nr. 22 B, em Lisboa, cuja
propriedade pertence a esta Freguesia, vem solicitar sobre a possibilidade da
Junta lhe alugar o nr. 22, onde se localizava anteriormente a “Pensão
Madeirense”, pois estaria na disposição de negociação desta fração, com o
objetivo de vir a ser explorada por ele e pelo seu filho. ----------------------------------O executivo depois de analisar o pedido, decidiu informar que
efetivamente está a estudar a possibilidade de serem efetuadas obras de
recuperação e beneficiação de toda a parte habitacional do prédio,
existindo já para o efeito um projeto que mereceu a aprovação da Câmara
Municipal de Lisboa.-------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE A VENDA DE
LÃ----------- -------------------------------------------------------------------------------------Está presente relatório referente à venda de 4.200 quilos de lã branca e
1.800 quilos de lã preta, para efeitos de homologação. ------------------------------------ O executivo depois de analisar o mesmo deliberou ratificar a
decisão da senhora Presidente. -------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- APOIO À 1ª. INFÂNCIA ------------------------------------------------------Os serviços sociais da Junta de Freguesia apresentam requerimentos de
pedidos de apoio à 1ª. infância e dão conta de uma situação relativa a um recém
nascido que se encontra internado na Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa,
sobre a possibilidade de vir a beneficiar também do respetivo apoio. ----------8
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--------- O executivo depois de analisar deliberou o seguinte:----------------1 – Deferir os pedidos apresentados pelos progenitores de “Matilde Isabel
Matos Lourenço”; e, “João Pedro Carvalho Gonçalves”. --------------------2 – Quanto à situação do recém nascido, os progenitores devem apresentar
requerimento para o efeito e posteriormente será tomada a decisão
adequada. ---------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- VENDA DE LENHA MIÚDA DE LIMPEZA (ESGALHA) DE
SOBRO E DE AZINHO -----------------------------------------------------------------------Considerando que não foi fixado o preço para a venda de lenha “ miúda
de limpeza - esgalha” e há interessados em adquirir este tipo de lenha, a
senhora Presidente, propõe que se proceda à venda, aplicando o seguinte preço:
Sobro – Preço/tonelada, €45,00 ; Azinho – Preço/tonelada, €65,00. A estes
valores acresce o Iva; ---------------------------------------------------------------------------O executivo concordou com o proposto e decidiu autorizar de
acordo com as condições apresentadas. ---------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PROCEDIMENTOS

PRE-CONTRATUAIS

DE

DUAS

AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS, POR AJUSTE DIRETO, AO ABRIGO DO
CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS ------------------------------------------------Estão presentes duas Informações/Proposta apresentadas pela senhora
Presidente, para contratação de duas Aquisições de serviços, por ajuste direto,
nas áreas de Gestão Agrícola; e, Conservação e Restauro. --------------------------------O executivo depois de analisar o assunto em questão deliberou
aprovar as propostas da senhora Presidente e dar seguimento aos
processos para concretização das respetivas aquisições de serviços. -------9
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----- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------- --------------- PROPOSTA SOBRE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE
JOVENS EM TEMPOS LIVRES ------------------------------------------------------------A senhora Presidente apresenta uma proposta destinada à participação
da senhora Marilia Lopes Pimenta Vieira no Programa de Jovens em Tempos
Livres. ------------------------------------------------------------------------------------------- O executivo depois de analisar, concordou e aprovou a respetiva
proposta. ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- TRABALHO

EXTRAORDINÁRIO

–

COORDENAÇÃO

PARQUE AQUÁTICO ------------------------------------------------------------------------Considerando a apreciação do tempo de trabalho do Coordenador do
Parque Aquático, que coloca na sua folha de assiduidade um total de 74,5 horas
de compensação no período de 06/06/2019 a 22/06/2019; --------------------------------Considerando que o Contrato firmado não prevê a compensação por
horas trabalhadas e considerando que a Junta de Freguesia contratou uma
pessoa para assumir à partida as funções e substituição do Coordenador,
entende o executivo que não é justificada a existência de horas de compensação
por horas trabalhadas; --------------------------------------------------------------------------Considerando ainda, que o Parque Aquático funciona 60 horas
semanais, o que resulta em dois turnos de 30 horas cada, daí resultando um
horário semanal inferior a 35 horas, horário cumprido pelos demais
trabalhadores da Junta de Freguesia; --------------------------------------------------------- O executivo delibera não autorizar a compensação de horas ao
Coordenador do Parque Aquático. -----------------------------------------------10
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---------Deliberação tomada por unanimidade dos três membros do
executivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------- PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS – PORTEIRA DA AV. VISCONDE VALMOR, 1 - LISBOA
---------A senhora Maria Idalina Teixeira, que tem vindo a executar a tarefa de
porteira no Prédio propriedade da Freguesia de Galveias, na Av. Visconde
Valmor, 1 – LISBOA, enviou um e-mail a solicitar a cessão de funções, devido
a ter dificuldade em gerir a sua vida pessoal, familiar e profissional. -------------------Neste contexto, a senhora Presidente decidiu aceitar até que fosse
possível a sua substituição, pedindo-lhe colaboração no sentido de indicar uma
pessoa com perfil para assumir as funções, submetendo esta decisão a
ratificação do executivo. ----------------------------------------------------------------------- O executivo concordou com a decisão da senhora Presidente e
deliberou ratificar. ----------------------------------------------------------------------------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.---------------------------------------------------------------------------.
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________
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