JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
ATA NR. 16/2018
--------------- ATA

DA

REUNIÃO

ORDINÁRIA

DA

JUNTA

DE

FREGUESIA DE GALVEIAS REALIZADA NO DIA CATORZE DE
JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. -----------------------------------------Presenças: Senhores Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Francisco Ricardo Varela e Tesoureira Ana Vitória
Romero Milheiras. -----------------------------------------------------------------------------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……………………………………………………161,06 €
---------Caixa CTT (Fundo de Maneio) …………………………… 150,00 €
---------Caixa (Serviços Administrativos – Fundo maneio) ……….. 500,00 €
--------- Caixa Loja (Fundo de maneio) …………………………….. 50,00 €
---------Caixa Piscinas (Fundo maneio) …………………………….. 100,00 €
---------DEPOSITADO NA CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS: -----------------------Conta à Ordem n.º 997-530………………….…………

16.822,29 €

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

65.570,68 €

---------DEPOSITADO NOUTROS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS:
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---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta à Ordem…..

21.644,61 €

---------Banco Santander Totta - Conta à Ordem……................

23.774,22 €

---------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

2.910,05 €

---------Banco Espirito Santo - Conta à Ordem................................... 485,88 €
---------Banco Português de Investimento - Conta à Ordem........

608,44 €

---------Caixa de Crédito Agrícola Mútuo - Conta a Prazo…..... 250.000,00 €
---------Banco Comercial Português, SA………………………. 12.967,51 €
---------Banco Comercial Português, SA……………………..…700.000,00 €
---------TOTAL…..…….………………...……………......…. 1.246.324,30 €
---------Operações Orçamentais.................................................1.177.869,79 €
---------Operações de Tesouraria....................................................68.454,51 €
PAGAMENTOS: Para conhecimento da Junta, foram presentes documentos
comprovativos dos pagamentos efetuados entre 01 de junho de 2018 e 13
de junho de 2018, que totalizam a importância global de € 37.979,38 (Trinta
e sete mil novecentos e setenta e nove euros e trinta e oito cêntimos). -------------------- ADJUDICAÇÃO DE TRÊS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS,
POR AJUSTE DIRETO, DESTINADAS A DESENVOLVER TAREFAS NA
ÁREA DAS PISCINAS, EM GALVEIAS, AO ABRIGO DO CÓDIGO DOS
CONTRATROS PÚBLICOS ----------------------------------------------------------------- Na sequência do ajuste direto destinado a três Prestações de serviços,
por ajuste direto, para desenvolver tarefas na área das Piscinas, em Galveias,
ao abrigo do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nr.
18/2008 de 29 de Janeiro, estão presentes os seguintes documentos :- ---------1 – Proposta e documentos apresentados pelos concorrentes; ------------------2
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2 – Informação do cabimento; -------------------------------------------------------3 – Proposta de adjudicação; ------------------------------------------------------------------ O executivo depois de analisar decidiu o seguinte: ------------------1 – Aprovar as propostas apresentadas pelas senhoras Doroteia Varela
Dias Lobato de Sousa Dourado; Arcângela Irene Simões do Nascimento
Pereira; e, Rita Isabel Simões dos Santos;
2 - Adjudicar as Prestações de Serviços pelo valor total de € 8.100,00 (Oito
mil e cem euros), correspondendo a cada uma das Prestadoras o valor de
€ 2.700,00 (Dois mil e setecentos euros), fracionados em quatro prestações,
acrescido do Iva à taxa legal em vigor, se este for devido; -----------------3 – Solicitar os documentos de habilitação exigíveis nas alíneas b), d) e e),
do artº. 55º. Do CCP; -----------------------------------------------------------4 – Aprovar a minuta do contrato para cada uma das Prestações de
Serviços e autorizar a senhora Presidente nos termos do nr.3 do artº. 106
do CCP, a outorgar o mesmo.----------------- ---------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PROPOSTA DE ACORDO COLECTIVO DE ENTIDADE
EMPREGADORA PÚBLICA ENTRE JUNTA DE FREGUESIA DE
GALVEIAS

E

O

STAL

–

SINDICATO

NACIONAL

DOS

TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REGIONAL,
EMPRESAS PÚBLICAS, CONCESSIONÁRIAS E AFINS -----------------------------Está presente proposta de Acordo Coletivo de Entidade Empregadora
Pública (ACEP), a celebrar entre a Junta de Freguesia de Galveias e o STAL –
Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional,
Empresas Públicas, concessionárias e afins, o qual se encontra em anexo para
efeitos de aprovação. ------------------------------------------------------------------3
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---------O executivo depois de analisar concordou e deliberou aprovar a
mesma e submete-la à apreciação e aprovação da Assembleia de Freguesia,
a fim de dar cumprimento à alínea j) do nr.1 do artº. 9º. da Lei 75/2013 de
12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE CEDÊNCIA DO AUTOCARRO – JUNTA DE
FREGUESIA DE ALDEIA VELHA--------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia Velha, solicita a cedência
do autocarro para deslocação de um grupo de pessoas (marchantes), destinado
a participar nas Marchas Populares da freguesia de Canha, concelho de
Montijo, a realizar no dia 16 de Junho de 2018. --------------------------------------------O horário de partida da Freguesia de Aldeia Velha será pelas 17H00
desse mesmo dia, e o regresso será logo que termine a atuação da marcha. ------------ Após a devida análise foi deliberado autorizar de acordo com o
regulamento em vigor, nomeadamente os encargos referentes ao motorista
e combustível serão assegurados pelos interessados. ----------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIO SOBRE A VENDA DE
LÃ ---------- -------------------------------------------------------------------------------------Está presente relatório referente à venda da Lã no ano de 2018, o qual
fica em anexo junto ao Edital que deu origem à referida venda, submetendo-se
à Junta para a devida ratificação. -------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar concordou e decidiu ratificar a
decisão da senhora Presidente. -------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDOS DE INCENTIVO À NATALIDADE -------------------4
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---------Estão presentes os seguintes requerimentos a solicitar o pagamento de
incentivo à natalidade: -------------------------------------------------------------------------De, “Daniel António da Ressurreição Xavier Ramalho e Marina
Cristina Prates da Silva Cardoso”, pelo nascimento da sua filha “Margarida
Cardoso Ramalho”, nascida a 30 de maio de 2017. ----------------------------------------De, “Ana Cristina Castro de Gouveia e Rui Pedro do Nascimento
Pereira”, pelo nascimento de sua filha “ Matilde Gouveia Pereira”. ---------------------O executivo depois de analisar os pedidos e atendendo que estão em
conformidade com o regulamento, decidiu proceder ao respetivo
pagamento. --------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.

-------------------------------------------

--------------- FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO MANUEL DIAS MATIAS
---------Está presente informação dos serviços a informar que o funcionário
João Manuel Dias Matias, interrompeu as férias, apresentando-se ao serviço no
dia 28-05-2018, tendo gozado apenas 10 dias úteis de férias; ----------------------------Os restantes 13 dias que estão em falta, serão gozados posteriormente,
devido ao facto de ser necessário para o bom funcionamento dos serviços. ------------O executivo tomou conhecimento. ------------------------------------------------------ PEDIDO
ENCERRAMENTO

DE
DE

MATERIAL

ATIVIDADES

LOGÍSTICO

LETIVAS

–

PARA

FUNDAÇÃO

INFANTÁRIO DONA ANITA ---------------------------------------------------------------A Fundação Infantário Dona Anita, informa que vai realizar o
encerramento das atividades letivas das crianças que frequentam aquela
Instituição no próximo dia 22 de Junho de 2018 na sua Sede. ----------------------------Dado que está previsto efetuar-se um Arraial, solicitam o material
abaixo indicado para que possam realizar um Buffet. ----------------------------5
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- 4 mesas compridas; ------------------------------------------------------------------- 8 bancos; ------------------------------------------------------------------------------- 1 assador; ------------------------------------------------------------------------------- 1 guarda-sol. -----------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar a cedência de
material solicitado. ----------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade.

-------------------------------------------

--------------- PEDIDO PARA COLOCAÇÃO DE INSÍGNIA MUNICIPAL
NA FACHADA DO IMÓVEL SITO NA RUA/TRAVESSA DOS
REMOLARES, 20-28, EM LISBOA --------------------------------------------------------O inquilino João Bento Vicente & Compª. Lda, que ocupa a fração sita
na Rua/Travessa dos Remolares, 20, em Lisboa, informa que a sua loja foi
distinguida pelo Município de Lisboa como “Loja com História”, vem pedir
autorização para a colocação da insígnia municipal na respetiva fachada do
imóvel (Placa de latão, com as dimensões de 329x126x42 mm, conforme ficha
técnica que juntam), a executar sob orientação do Grupo de Trabalho para as
Lojas com História e por conta do Município de Lisboa. ---------------------------------O executivo decidiu

informar que não há inconveniente na

respetiva colocação. ---------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- PEDIDO DE TRANSPORTE – SOCIEDADE FILARMÓNICA
GALVEENSE ----------------------------------------------------------------------------------- A Sociedade Filarmónica Galveense solicitou a cedência de uma
carrinha de 9 lugares, para transporte de oito elementos da Banda daquela
coletividade para deslocação ao Redondo no dia 7 de Junho de 2018.
--------- A senhora Presidente informou que autorizou a cedência dado a
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reunião de Junta ser em data posterior, sendo-lhe dado conhecimento que o
responsável que acompanhava a deslocação seria o Maestro Marco Santos. ----------Submete-se o assunto para a devida ratificação. ----------------------------------- O executivo tomou conhecimento e decidiu ratificar a decisão da
senhora Presidente. --------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ INFORMAÇÃO PARA AQUISIÇÃO POR AJUSTE DIRETO,
DE DOIS ANIMAIS REPRODUTORES LIMOUSINES -------------------------------- O Técnico da Acorpsor senhor Luis Miguel Mendes, que dá apoio na
exploração agro-pecuária da Junta de Freguesia de Galveias, informa que
visitou com o sr. Secretário da Junta uma exploração que possui reprodutores
Limousines para venda, na localidade do Crato; -------------------------------------------Informa ainda que os animais disponíveis para venda se enquadram às
necessidades da Junta de Freguesia de Galveias, são animais de boa qualidade,
pontuados em categoria “Ouro”, com preço unitário de € 2.900,00, e a Junta
tem necessidade de dois de forma a melhorar gradualmente a qualidade
genética da vacada. ----------------------------------------------------------------------------- O executivo tomou conhecimento e decidiu dar inicio a um
procedimento por ajuste direto. ------------------------------------------------------------ Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO “ALDEIA SEGURA,
PESSOAS SEGURAS” ------------------------------------------------------------------------ A Anafre deu a conhecer os Programas “Aldeia Segura” e “Pessoas
Seguras”, enquadrados na Resolução do Conselho de Ministros nr. 157-A/2017
de 27 de outubro, que preveem a realização de ações de sensibilização para a
7

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS
prevenção de comportamentos de risco, medidas de autoproteção e realização
de simulacros de planos de evacuação em articulação com as autarquias locais.
---------Mais informam que o Ministério da Administração Interna está a
promover uma campanha de sensibilização e o sr. Secretário de Estado da
Proteção Civil encarregou a Anafre para solicitar junto das Freguesias a melhor
colaboração no que respeita à divulgação dos folhetos e cartazes A4, que irão
ser distribuídos via CTT pelas freguesias, bem como a sua difusão através dos
diversos suportes incluindo as redes sociais. ------------------------------------------------ O executivo tomou conhecimento e decidiu colaborar conforme o
solicitado, nomeadamente com a distribuição dos folhetos em todos os
domicílios da freguesia e em coordenação com as demais entidades
envolvidas promovendo uma ação de sensibilização pública. ------------------------ Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DO EDIFÍCIO DO MERCADO – LUISA NAVALHA
---------A senhora Luisa Navalha solicita a cedência do Edifício do Mercado ou
do Centro Cultural José Luis Peixoto para no próximo dia 5 de agosto de 2018,
para efeitos celebrar o segundo dia de casamento do seu filho. -------------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar a cedência do
Edifício do mercado para o efeito solicitado, devendo ser dado
conhecimento ao responsável dos serviços operativos. -------------------------------- Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------ PEDIDO DE TRANSPORTE PARA A SELEÇÃO NACIONAL
DE DIABÉTICOS DE FUTSAL – G’UVENTUDE --------------------------------------A G’uventude solicita duas carrinhas para o próximo sábado dia 16 de
Junho de 2018, para transporte da Seleção Nacional de Diabéticos de Futsal, de
8
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Ponte de Sor para Galveias, pelas 17H00; e, de Galveias para Ponte de Sor,
pelas 23H00. ------------------------------------------------------------------------------------Os responsáveis pela condução será o Nuno Sousa e o José Carvalho.
---------O executivo depois de analisar decidiu autorizar, devendo para o
efeito dar conhecimento ao responsável dos serviços operativos. ------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO DE CEDÊNCIA DE UMA CARRINHA DE NOVE
LUGARES – SOCIEDADE FILARMÓNICA GALVEENSE --------------------------A Sociedade Filarmónica Galveense, solicita a cedência de uma
carrinha de (9) nove lugares para o dia 16/06/2018, para deslocação a Santo
Amaro, destinada ao Ensaio da Orquestra Distrital do Alto Alentejo, com
partida prevista pelas 9H00 e hora provável de regresso 14H00. -----------------------O responsável que acompanhará a deslocação será o senhor Luis Adolfo
Oliveira, não sendo necessário motorista para condução da viatura. -------------------O executivo depois de analisar decidiu autorizar, devendo para o
efeito dar conhecimento ao responsável dos serviços operativos. ------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- PEDIDO DE APOIO PARA PROVA DE ATLETISMO NA
VERTENTE DE TRAIL RUNNING (CORRIDA POR TRILHOS) – VI
TRAIL DO SOR -------------------------------------------------------------------------------O Clube de Atletismo na Vertente de Trail Running (Corrida por
Trilhos) – VI Trail do Sor, solicita apoio monetário para o transporte dos
atletas de Ponte de Sor para Galveias no evento a ter lugar no próximo dia 9 de
setembro; bem como o uso das instalações sanitárias das piscinas e apoio para
elaboração do abastecimento, sob a forma de géneros alimentares (águas,
9
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frutas, frutos secos, marmelada, etc.), ou em contrapartida, um apoio monetário
para a aquisição do mesmo, bem como a disponibilização de duas mesas. ------------Mais solicitam brindes publicitários para serem distribuídos pelos
atletas. ------------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu dar apoio logístico, devendo
para o efeito dar conhecimento aos respetivos serviços. ------------------------------ Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- ARQUIVAMENTO DE DANO SIMPLES, PRATICADO EM
31-08-2017- -------------------------------------------------------------------------------------Está presente oficio referência 28753070 de 4-06-2018, a informar que
relativamente ao processo 109/17.IGAAVS, foi determinado o arquivamento
do inquérito-crime atrás identificado por despacho do Ministério Público,
devido à não existência de indícios quanto à autoria dos factos denunciados,
não se antevendo, por ora, a realização de diligências de que possam resultar
efeitos úteis para a investigação. -------------------------------------------------------------O executivo tomou conhecimento. ----------------------------------------------------- 2ª. REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA DA JUNTA DE
FREGUESIA DE GALVEIAS PARA O ANO DE 2018 ---------------------------------Está presente a 2ª. revisão ao orçamento da receita da Junta de Freguesia
de Galveias, que importa tanto na receita como na despesa no valor de € 100,00
(Cem euros). ------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu aprovar a revisão e
submeter à Assembleia de Freguesia para aprovação, nos termos da alínea
a) do artº. 16º. Da Lei 75/2013 de 12 de setembro. ------------------------------------- Aprovado por unanimidade. --------------------------------------------10
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--------------- PARECER DO JURISTA DA JUNTA SOBRE PEDIDO DE
LICENÇA SEM VENCIMENTO ------------------------------------------------------------Está presente parecer do jurista da Junta sobre o pedido de licença sem
vencimento, neste período do ano, por parte de alguns trabalhadores a quem foi
regularizada a situação nos termos da Lei 112/2017 de 29 de dezembro, cujos
contratos individuais de trabalho em funções públicas, foram assinados no
passado dia 1 de Junho de 2018, diz o seguinte: -------------------------------------------O principio subjacente ao PREVPAP é que os trabalhadores não sejam
prejudicados nos direitos adquiridos; -------------------------------------------------------A Junta de Freguesia já reconheceu a antiguidade dos trabalhadores; ”Sou de parecer que, ainda que com algumas condicionantes, se deverão manter
os direitos dos trabalhadores, podendo atribuir-se, este ano, a licença sem
vencimento”.------------------------------------------------------------------------------------O executivo depois de analisar decidiu concordar e proceder em
conformidade. --------------------------------------------------------------------------------- Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- 21º.

ENCONTRO

DA

AGRICULTURA

FAMILIAR

ALENTEJANA ---------------------------------------------------------------------------------A Ruralentejo, Conselho para o Desenvolvimento Rural do Alentejo,
associada da Confederação Nacional da Agricultura – CNA, tem desenvolvido
desde o ano de 1997, no Alentejo, o Encontro da Agricultura Familiar
Alentejana. --------------------------------------------------------------------------------------Este ano pretende realizar o 21º. Encontro no Distrito de Portalegre,
mais precisamente em Galveias, se a Freguesia de Galveias o permitir. ---------------Assim, para o efeito pretendem que lhes seja dado resposta, através dos
contactos enviados. -------------------------------------------------------------------11
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---------O executivo depois de analisar o pedido, decidiu informar que não
vê inconveniente que o encontro se realize na Freguesia de Galveias. ------------ Aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------- NOTIFICAÇÃO-INTIMAÇÃO

PARA

OBRAS

DE

CONSERVAÇÃO E REABILITAÇÃO SOBRE O IMÓVEL SITO NA RUA
DOS REMOLARES, 20-26 - LISBOA ------------------------------------------------------Está presente oficio da Câmara Municipal de Lisboa de 29-05-2018, a
notificar a Junta de Freguesia de Galveias, para fazer obras de conservação e
reabilitação no prédio sito na Rua dos Remolares, 20-26, em Lisboa, decisão
proferida por despacho do senhor Vereador Manuel Salgado.------------------Mais informam que para a execução das obras consideradas necessárias, a sua
execução deverá ter inicio dentro de 120 dias úteis e conclusão num prazo de
nove meses. -------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo vinte e uma horas, a Senhora
Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que para constar e devidos
efeitos se lavrou a presente minuta, que foi aprovada, e eu, Maria Custódia
Neves Laranjeira Soeiro Pexirra, redigi e vou assinar, junto com o executivo da
Junta de Freguesia.---------------------------------------------------------------------

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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