JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 28/2017
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA QUATRO DE
AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE.------------------------------------Presenças: Senhores Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Francisco Ricardo Varela e Tesoureira Ana Vitória
Romero Milheiras. -----------------------------------------------------------------------------Início da reunião: Dezassete horas (17H00). ------------------------------------------- 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……………………………………. 1.712,37 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….………… 21.674,90 €
---------Conta à Ordem n.º 24612330 (Rendas)……..……........ 147.865,64 €
---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

93.000,59 €

---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................ 25.099,80 €
---------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 2.369,39 €
---------Banco Espirito Santo - Conta à Ordem................................... 498,65 €
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---------Banco Português de Investimento - Conta à Ordem........

608,44 €

---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta a Prazo…..... 250.000,00 €
---------Banco Comercial Português, SA………………………. 210.324,30 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…600.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.503.733,64 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.430.782,66 €
---------Operações de Tesouraria.................................................... 72.950,98 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos

comprovativos dos pagamentos efetuados entre 20 de Julho de 2017 e 03 de
agosto de 2017, que totalizam a importância global de € 100.614,11 (cem mil
seiscentos e catorze euros e onze cêntimos). -------------------------------------------------- PEDIDO DE VINHO – FUNDAÇÃO INFANTÁRIO DONA
ANITA ----- ------------------------------------------------------------------------------------ A Fundação Infantário D. Anita, na qualidade de Instituição Particular
de Solidariedade Social, destinada a crianças a partir dos 4 meses de idade até
ao ingresso do 1º. Ciclo do Ensino Básico, vem solicitar à Junta apoio, na
doação de vinho, com o objetivo de ser integrado numa quermesse a realizar
de 11 a 14 de agosto de 2017 aquando dos Festejos populares em Honra de
São Lourenço. ---------------------------------------------------------------------------------Após a devida análise foi deliberado oferecer doze garrafas de
vinho do ano de 2012. ------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – BANDA G DE
GALVEIAS ----------------------------------------------------------------------------
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--------- A Banda G de Galveias, vem solicitar a cedência da carrinha (mais
antiga) de 9 lugares para os próximos dias 4 e 6 de Agosto de 2017, para
deslocação às localidades de Arez (Nisa) e Bencatel. ------------------------------------Mais informam que o condutor da viatura será o senhor José Pedro
Laranjeira Sousa e informa que a Banda está na disposição de pagar o gasóleo,
ou algo mais pretendido pelo executivo. ----------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar a cedência, de
acordo com o regulamento em vigor. -----------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ INFORMAÇÃO DA PORTEIRA RELACIONADA

COM

DESACATOS NO PRÉDIO DA AV. VISCONDE VALMOR, 1 – LISBOA,
PROVOCADOS PELOS INQUILINOS DO 4º. ANDAR ESQUERDO -------------- Está presente carta da porteira a dar conhecimento de diversos
desacatos ocorridos no Prédio da Av. Visconde Valmor, 1 – Lisboa,
provocados pelos ocupantes do 4º. Andar esquerdo. --------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu comunicar ao inquilino as
reclamações efetuadas por outros residentes no prédio e dar
conhecimento a diversas entidades competentes para intervirem na
situação dado a mesma ser de caráter social, e ser impossível prolongarse por muito mais tempo, tendo em conta os relatos que nos foram
transmitidos,

nomeadamente

(fome,

barulho,

doença,

falta

de

salubridade, intervenção policial e maus tratos).--------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE ARRENDAMENTO DO 4º. ANDAR DIREITO
DA AV. VISCONDE VALMOR, 1 - LISBOA-----------------------------------3
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--------- O senhor Filipe Barbosa Marques, mostrou-se interessado através de
e-mail no arrendamento do 4º. Andar direito do Prédio da Av. Visconde
Valmor, 1 – Lisboa, propondo-se fazer a requalificação do mesmo. ------------------- O executivo depois de analisar deliberou informar que o andar
não está para arrendamento, dado ser necessário alojar inquilinos de um
outro prédio propriedade da Freguesia que vai ser submetido a obras. ----------Aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------ SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE REGULAMENTO
DE PROTEÇÃO DE DADOS APROVADO PELA COMISSÃO EUROPEIA
---------Está presente comunicação relativa à realização num estabelecimento
hoteleiro do Porto, no dia 5 de setembro de 2017 de uma sessão de
esclarecimento sobre Regulamento de Proteção de dados aprovado pela
Comissão Europeia. ---------------------------------------------------------------------------Mais informam, que o custo de inscrição de cada participante é no
valor de € 160,00 (Cento e sessenta euros), acrescido do valor do Iva. ---------------- O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- PEDIDO PARA ACAMPAR NO MONTE DA CARAPETA ----------A senhora Célia Maria Duarte Soares, solicita autorização para fazer
campismo ocasional no Monte da Carapeta nos dias 12, 13 e 14 de Agosto de
2017, e indica que está previsto a participação de 20 pessoas incluindo
crianças e pretendem levar 8 tendas. -------------------------------------------------------- Mais informam que têm alguma urgência na resposta a fim de
poderem contactar a Câmara Municipal de Avis. -----------------------------------------Após a devida análise a Junta decidiu autorizar. -----------------------------Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------4
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--------------- PEDIDO DE PREÇO E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO
PARQUE AQUÁTICO EM GALVEIAS - ARRAIOLOS -------------------------------Está presente um e-mail de uma técnica de desporto no ATL de Verão
de Arraiolos, a solicitar informação sobre o preço e condições de utilização do
Parque Aquático de Galveias, dado que está a pensar em deslocar-se ao mesmo
no próximo dia 24 de agosto com um grupo de cerca de 20 crianças dos 5 aos
7 anos de idade, acompanhadas por 5 adultos. ---------------------------------------------Após analisar o pedido foi decidido informar sobre o solicitado,
relevando a existência de livros de 20 entradas cujo preço fica mais
reduzido em relação ao preço do bilhete individual. Foi ainda deliberado
autorizar a entrada gratuita para os cinco adultos. -----------------------------------Aprovado por unanimidade.----------------------------------------------------- PEDIDO PARA FREQUENTAR O PARQUE AQUÁTICO DE
GALVEIAS ------------------------------------------------------------------------------------Houve um grupo do Município de Avis, composto por crianças, que
no passado dia 25 de Julho de 2017 vieram frequentar o Oásis Parque da Junta
de Freguesia de Galveias, e a senhora Tesoureira decidiu autorizar quatro
entradas livres para os monitores que acompanharam o grupo, pelo que se
submete para a devida ratificação. -----------------------------------------------------------O executivo decidiu ratificar a decisão da senhora Tesoureira. __
---------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE APOIO CONVÍVIO DE PESCA DESPORTIVA –
SOCIEDADE FILARMÓNICA GALVEENSE ------------------------------------------- A Sociedade Filarmónica Galveense realizou um Convívio de Pesca
Desportiva na Barragem de Vale de Penedo no dia 30/07/2017 (Domingo), e
solicitou apoio à Junta de Freguesia para a realização de um almoço.
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Atendendo que a reunião de Junta é em data posterior à realização do evento,
a senhora Presidente à semelhança dos anos anteriores concedeu o apoio
solicitado e submete a reunião de Junta para a devida ratificação. ---------------------- O executivo decidiu ratificar a decisão da senhora Presidente. ---------------Aprovado por unanimidade.------------------------------------------------------------- PEDIDO

DE

RATIFICAÇÃO

DE

AUTORIZAÇÃO

GRATUITA NAS PISCINAS ---------------------------------------------------------------O Centro de Recuperação e Integração de Abrantes, instituição que
presta apoio a pessoas com deficiência, solicitou a entrada gratuita nas piscinas
para o dia 25 de Julho de 2017, de um grupo de 25 pessoas que inclui crianças
e adultos, o que foi autorizado pela senhora tesoureira, devido à reunião de
Junta se realizar em data posterior à data da visita, submetendo-se a referida
decisão a ratificação do executivo. ---------------------------------------------------------- O executivo decidiu ratificar a decisão da senhora tesoureira. ------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE
TERRENOS

PARA

INSTALAÇÃO

DE

CENTRAL

SOLAR

FOTOVOLTAICA ----------------------------------------------------------------------------A ENERFONT, Lda., solicita sobre a disponibilidade por parte da
Junta de um ou mais terrenos para instalação de uma central solar fotovoltaica
com capacidade de produção de energia elétrica dependente dos hectares
afetados. Tipicamente podemos considerar que 12 ha de terreno correspondem
a uma capacidade de instalação de 10MW. ---------------------------------------Os terrenos deverão ter algumas características facilitadoras da instalação
destas centrais solares, nomeadamente e sua predominantes inclinação sul,
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plano ou pouco ondulado, sem arvoredo classificado tal com sobreiros ou
azinheiras. ---------------------------------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento mas de momento não tem
reunidas as condições que lhe permitam tomar qualquer decisão. -----------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – NÚCLEO DO
SPORTING CLUBE DE GALVEIAS ------------------------------------------------------O Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Galveias, solicitou a
cedência de transporte (carrinha de 9 lugares) para deslocação ao Estádio de
Alvalade XXI, a fim de possibilitar a deslocação de um grupo de sócios a
assistirem ao jogo de disputa do Troféu 5 violinos, entre Sporting Clube de
Portugal e a Fiorentina, o que foi autorizado pela senhora Presidente
submetendo para a devida ratificação. ------------------------------------------------------ O executivo decidiu ratificar a decisão da senhora Presidente. -----------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO

DE

ANTECIPAÇÃO

DE

LICENÇA

SEM

REMUNERAÇÃO ----------------------------------------------------------------------------O trabalhador da Junta João Manuel Dias Matias, solicitou a
antecipação do seu regresso ao serviço para o dia 31 de Julho de 2017, dado
que o mesmo estava previsto para o dia 8 de agosto de 2017, o que foi
autorizado pelos senhores Presidente e Secretário. ---------------------------------------- Após a devida análise por parte da Junta, esta tomou
conhecimento e decidiu ratificar a decisão tomada. ----------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE INCENTIVO À NATALIDADE--------------------7
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---------Está presente requerimento apresentado pelos senhores “Verónica
Maria Correia Peças e Filipe Miguel Capitão Grilo”, a solicitarem o pedido de
incentivo à natalidade, devido ao nascimento de seu filho “Miguel Maria Peças
Grilo”, nascido a 8 de junho de 2017. -------------------------------------------------------O executivo depois de analisar o pedido e atendendo que está em
conformidade com o regulamento, decidiu proceder ao respetivo
pagamento. -------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE APOIO – SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE
GALVEIAS ------------------------------------------------------------------------------------ A Sociedade Columbófila de Galveias apresenta os documentos
exigíveis de acordo com o Regulamento destinado a apoiar instituições sem
fins lucrativos da Freguesia de Galveias, a fim de beneficiar de apoio para
aquisição de material destinado àquela coletividade de acordo com o
orçamento apresentado. -----------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu apoiar através da
atribuição de um subsidio de valor igual ao custo de 20 cestos. ----------------- Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------- COTAÇÃO ANUAL PARA ANÁLISE DE ÁGUA ---------------------- Em anexo, está presente cotação anual para as análises constantes no
Dec.-Lei 306/2007, destinadas ao controlo de qualidade da água para
abastecimento da população. -----------------------------------------------------------------Informam que em caso de adjudicação o Laboratório Tomaz poderá
elaborar o Plano de controlo, propondo datas de colheita, devendo o respetivo
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Plano ser submetido à apreciação da Junta de Freguesia. Se o mesmo for
aprovado, o cumprimento do plano de colheitas será da responsabilidade do
Laboratório Tomaz. ----------------------------------------------------------------------------O executivo decidiu adjudicar a Prestação de serviços destinada
ao controlo da qualidade da água para entrar em vigor de agosto a
dezembro de 2017. ------------------------------------------------------------------------ Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------- ENCARGOS RESULTANTES COM A REALIZAÇÃO DOS
FESTEJOS POPULARES EM HONRA DE SÃO LOURENÇO A LEVAR A
EFEITO NO ANO DE 2017 ---------------------------------------------------------------- Está presente uma informação descriminando os encargos resultantes
com os Festejos Populares em Honra de São Lourenço a levar a efeito no
corrente ano, que são da responsabilidade da Junta de Freguesia e importam
na totalidade no valor de € 11.178,50 (Onze mil cento e setenta e oito euros e
cinquenta cêntimos), já com Iva incluído. A estes valores acresce ainda os
encargos resultantes com as licenças de ruido, de recinto improvisado, SPA,
PASS MÚSICA, seguro, e refeições que sejam necessário fornecer. ------------------- A Freguesia de Galveias atribuirá um subsidio de montante igual aos
encargos acima referidos à Associação G’UVENTUDE, que será responsável
pela Tesouraria dos Festejos. ------------------------------------------------------------- Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------- AFERIÇÃO DAS BOMBAS DE GASÓLEO - MONTE DA
TORRE DE SEPÚLVEDA ------------------------------------------------------------------ Está presente informação dos serviços a dar conhecimento que
consideram necessário que se providencie no sentido de se proceder à aferição
das Bombas de Gasóleo existentes no Monte da Torre. -------------------------9
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---------O executivo depois de analisar decidiu autorizar que os serviços
tomem as medidas adequadas à resolução do assunto. --------------------------- Aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------- AQUISIÇÃO

DE

SEPULTURA

NO

CEMITÉRIO

DE

GALVEIAS ------------------------------------------------------------------------------------ Está presente requerimento apresentado pela senhora Maria Amélia
Cortiço Correia, a solicitar autorização para compra e posse perpétua da
sepultura nr.5 do 4º. Talhão esquerdo, no cemitério de Galveias, onde se
encontram sepultados os restos mortais de seu marido “João Canejo Pereira
Correia”, falecido a 30/05/2014. ------------------------------------------------------------- Após a devida análise foi autorizada a compra. ------------------------------ Aprovado por unanimidade .----------------------------------------------------------- COMUNICAÇÃO

DE

NÃO

CONTINUIDADE

NO

PROGRAMA DOS JOVENS EM TEMPOS LIVRES ---------------------------------- Está presente informação de que o “Luis Filipe Coelho” integrado no
“Programa de Jovens em Tempos Livres”, não vai permanecer no respetivo
programa por questões de índole pessoal. --------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE JAZIGO PERPÉTUO
NO CEMITÉRIO DE GALVEIAS --------------------------------------------------------- A senhora Ilidia Margarida da Piedade Gonçalves de Oliveira
Ferreira, vem solicitar a alteração à titularidade do Jazigo perpétuo no
cemitério de Galveias, sito no 2º. Talhão Direito A, em nome de José
Gonçalves de Oliveira. ----------------------------------------------------------------
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---------O executivo depois de analisar decidiu solicitar parecer jurídico
em relação aos documentos apresentados e ao regulamento em vigor. -------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------- EMPREITADA NR. 2/JFG/2017, POR AJUSTE DIRETORELATIVA À PAVIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ENVOLVENTE AO
CEMITÉRIO DE GALVEIAS -----------------------------------------------------------------------

--------- Está presente proposta/informação

e

restantes

documentos

destinados a dar inicio ao procedimento referente à empreitada por ajuste
direto, nr. 2/JFG/2017 a levar a efeito por esta autarquia, respeitante a
“Pavimentação do espaço envolvente ao cemitério de Galveias.”. ----------------------Depois da devida apreciação por parte da Junta esta decidiu
aprovar a proposta da senhora Presidente e dar inicio ao respetivo
procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROJETO DE REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO
PROGRAMA JOVENS EM TEMPOS LIVRES NAS GALVEIAS -------------------Considerando que o Projeto de Regulamento de participação no
Programa de Jovens em Tempos Livres nas Galveias, foi submetido a
discussão pública conforme determina o artº. 101º. Do Código de
Procedimento Administrativo, durante o período de 30 dias após publicação
na II série do Diário da República que ocorreu no dia 16 de junho de 2017; ---------- Considerando que durante este período de tempo não foram
formuladas quaisquer sugestões, reclamações ou observações por escrito,
dirigidas ao Presidente da Junta; -------------------------------------------------------------Nestes termos não se procedeu a quaisquer alterações e está
presente o respetivo regulamento a aprovar pelo executivo a fim de ser
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submetido à Assembleia de Freguesia para a respetiva aprovação
conforme determina a alínea h) do artº. 16º. da Lei 75/2013 de 12 de
setembro. ---------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ FORNECIMENTO

DE

TUBAGEM

DESTINADA

À

LIGAÇÃO DA RIBEIRA DO CANTARINHO À BARRAGEM DA FONTE
DA MOURA ----------------------------------------------------------------------------------- Está presente informação da senhora Presidente e restante
documentação respeitante a um procedimento por ajuste direto, relativo ao
fornecimento de Tubagem destinada à ligação da Ribeira do Cantarinho à
Barragem da Fonte da Moura.----------------------------------------------------------------Depois da devida apreciação por parte da Junta esta decidiu
aprovar a proposta da senhora Presidente e dar inicio ao respetivo
procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ CONTRATAÇÃO

DE

PESSOAL

DESTINADO

À

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXTRAÇÃO DE CORTIÇA FALCA
--------- Estão presentes três contratos a celebrar com pessoal que se inscreveu
para a realização de trabalho de extração de cortiça falca através de Prestação
de serviços. -------------------------------------------------------------------------------------Depois da devida apreciação por parte da Junta esta aprovou os
mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA À APANHA DE
UVA – CAMPANHA 2017 ---------------------------------------------------------12
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--------- Está presente informação apresentada pelo senhor Secretário
destinada à Prestação de Serviços para apanha da uva no corrente ano, bem
como restantes documentos necessários ao inicio do respetivo procedimento.
---------Depois da devida apreciação por parte do executivo este aprovou
os documentos apresentados a fim de ser dado seguimento ao respetivo
processo. ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE - PRESIDENTE
DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA CESSANTE -------------------------------------- Está presente processo relativo ao pedido de subsidio de transporte
do Presidente da Assembleia de Freguesia cessante senhor Luis Manuel
Peguinho Milheiras, a solicitar o pagamento do transporte aquando das
deslocações a Galveias no ano de 2016 para assistir às respetivas sessões. -----------Depois da devida apreciação por parte do executivo e em função
do parecer emitido pelo jurista da Junta, foi deliberado proceder ao
respetivo pagamento de acordo com a nota de despesa apresentada, e da
tabela a vigorar para o funcionalismo público Decreto-Lei nr. 106/98 de
24/04, na sua versão atualizada, e Portaria nr. 1553-D/ de 31/12, DecretoLei nr. 137/2010, com alteração introduzida pela Lei nr. 66-B/2012, no
valor de € 0,36/Km.---------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE PARA A
MODALIDADE FUTSAL – NÚCLEO SPORTINGUISTA DE GALVEIAS
--------- Um dos representantes do Núcleo Sportinguista de Galveias, esteve
numa reunião com a senhora Presidente e informou que está projetado pelo
Núcleo formar duas equipas de Futsal em Galveias, ( Sénior e Infantil) mas
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para isso precisam de contar com o apoio e colaboração da Junta de Freguesia,
nomeadamente na aquisição de dois equipamentos para cada uma das equipas
e transporte para as deslocações.-------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar e tendo em conta que uma das
competências da freguesia é o apoio em atividades desportivas, decidiu
efetivamente apoiar na aquisição de um equipamento para cada um dos
escalões e apoiar com o transporte dentro das suas possibilidades, pois
atualmente não tem transporte homologado para crianças. -------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ SITUAÇÃO SOBRE O COMPORTAMENTO DE UM
VIGILANTE AO SERVIÇO NO PARQUE AQUÁTICO ------------------------------- Está presente informação apresentada pelo encarregado do Parque
Aquático a dar conhecimento de uma situação menos correta por parte de um
vigilante que se encontrava ao serviço. -----------------------------------------------------A Junta tomou conhecimento . --------------------------------------------------------- PEDIDO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO – LEONEL
SIMÃO DE ALMEIDA SALVATERRA ------------------------------------------------- O trabalhador da Junta de Freguesia, com a categoria de Agrícola
Indiferenciado, Leonel Simão de Almeida Salvaterra, solicitou a concessão de
uma licença sem remuneração por um período de doze meses, com inicio a 14
de agosto de 2017, por motivos de índole pessoal. ----------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar a cedência de
acordo com o pedido solicitado. ----------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------
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--------------- RECLAMAÇÃO OÁSIS PARQUE - RECEÇÃO ------------------------ Está presente uma reclamação efetuada por e-mail de uma senhora
“Susana Gomes”, sem mais qualquer identificação, que diz ter-se dirigido ao
Oásis Parque no dia 26 de Julho de 2017, às 19H20, para saber horários e
preços, até desfrutar do espaço, deparando-se com a receção fechada. -----------------O executivo tomou conhecimento, certamente foi uma situação
pontual. ----------------------------------------------------------------------------------------- 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. -----------------------------------------------------------------

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

15

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ÍNDICE DA ATA NR. 28 DE 4/08/2017 2017
ATA NR. 28/2017 ........................................................................................................................................... 1
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO
DIA QUATRO DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E DEZASSETE. ............................................... 1
APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR ......................................................................................................... 1
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA ...................................................................................................... 1
PEDIDO DE VINHO – FUNDAÇÃO INFANTÁRIO DONA ANITA ..................................................... 2
PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – BANDA G DE GALVEIAS ....................................... 2
INFORMAÇÃO DA PORTEIRA RELACIONADA COM DESACATOS NO PRÉDIO DA AV.
VISCONDE VALMOR, 1 – LISBOA, PROVOCADOS PELOS INQUILINOS DO 4º. ANDAR
ESQUERDO ................................................................................................................................................... 3
PEDIDO DE ARRENDAMENTO DO 4º. ANDAR DIREITO DA AV. VISCONDE VALMOR, 1 LISBOA .......................................................................................................................................................... 3
SESSÃO DE ESCLARECIMENTO SOBRE REGULAMENTO DE PROTEÇÃO DE DADOS
APROVADO PELA COMISSÃO EUROPEIA .......................................................................................... 4
PEDIDO PARA ACAMPAR NO MONTE DA CARAPETA ................................................................... 4
PEDIDO DE PREÇO E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO EM
GALVEIAS - ARRAIOLOS ......................................................................................................................... 5
PEDIDO PARA FREQUENTAR O PARQUE AQUÁTICO DE GALVEIAS ........................................ 5
PEDIDO DE APOIO CONVÍVIO DE PESCA DESPORTIVA – SOCIEDADE FILARMÓNICA
GALVEENSE................................................................................................................................................. 5
PEDIDO DE RATIFICAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO GRATUITA NAS PISCINAS ............................. 6
PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE DE TERRENOS PARA
INSTALAÇÃO DE CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ................................................................... 6
PEDIDO DE CEDÊNCIA DE TRANSPORTE – NÚCLEO DO SPORTING CLUBE DE GALVEIAS
......................................................................................................................................................................... 7
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO ................................................ 7
PEDIDO DE INCENTIVO À NATALIDADE ............................................................................................ 7
PEDIDO DE APOIO – SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE GALVEIAS .............................................. 8

16

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
COTAÇÃO ANUAL PARA ANÁLISE DE ÁGUA .................................................................................... 8
ENCARGOS RESULTANTES COM A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS POPULARES EM
HONRA DE SÃO LOURENÇO A LEVAR A EFEITO NO ANO DE 2017 ............................................ 9
AFERIÇÃO DAS BOMBAS DE GASÓLEO - MONTE DA TORRE DE SEPÚLVEDA ...................... 9
AQUISIÇÃO DE SEPULTURA NO CEMITÉRIO DE GALVEIAS ..................................................... 10
COMUNICAÇÃO DE NÃO CONTINUIDADE NO PROGRAMA DOS JOVENS EM TEMPOS
LIVRES ........................................................................................................................................................ 10
ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DE JAZIGO PERPÉTUO NO CEMITÉRIO DE GALVEIAS
....................................................................................................................................................................... 10
EMPREITADA NR. 2/JFG/2017, POR AJUSTE DIRETO- RELATIVA À PAVIMENTAÇÃO DO
ESPAÇO ENVOLVENTE AO CEMITÉRIO DE GALVEIAS .............................................................. 11
PROJETO DE REGULAMENTO DE PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA JOVENS EM TEMPOS
LIVRES NAS GALVEIAS.......................................................................................................................... 11
FORNECIMENTO DE TUBAGEM DESTINADA À LIGAÇÃO DA RIBEIRA DO CANTARINHO
À BARRAGEM DA FONTE DA MOURA ............................................................................................... 12
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA
EXTRAÇÃO DE CORTIÇA FALCA ....................................................................................................... 12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADA À APANHA DE UVA – CAMPANHA 2017 ............... 12
PEDIDO DE SUBSIDIO DE TRANSPORTE - PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
CESSANTE .................................................................................................................................................. 13
PEDIDO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE PARA A MODALIDADE FUTSAL – NÚCLEO
SPORTINGUISTA DE GALVEIAS .......................................................................................................... 13
SITUAÇÃO SOBRE O COMPORTAMENTO DE UM VIGILANTE AO SERVIÇO NO PARQUE
AQUÁTICO ................................................................................................................................................. 14
PEDIDO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO – LEONEL SIMÃO DE ALMEIDA
SALVATERRA ............................................................................................................................................ 14
RECLAMAÇÃO OÁSIS PARQUE - RECEÇÃO .................................................................................... 15

17

