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Freguesia de Palme

Reunião Ordinária de 31 de agosto de 2021

Reunião da Freguesia de Palme

Data da Reunião: 31/08/2021
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:
Presidente: Natalina de Sá
Secretário: Davide Pombo Pires
Tesoureiro: Lisete Inês Queiroz Ribeiro

FALTAS:
-------------------

Início de Reunião: vinte horas

Encerramento: Vinte e uma horas e trinta minutos

Resumo Diário da Tesouraria: 0,00 €

Obs: -------------------
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
Não foi apresentada qualquer intervenção escrita ou verbal referente aos
membros do Executivo;
PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  
Presente a Ordem de Trabalhos foram abordados os seguintes pontos, e
tomadas as referidas resoluções acerca dos assuntos dela constantes. 
(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA: 
  Leitura e votação da ata anterior, sendo aprovada por unanimidade.
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Análise da correspondência recebida.
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
Liquidação das faturas do corrente mês e pagamento dos vencimentos aos
elementos do Executivo da Junta, às tarefeiras da Escola e do JI, aos
colaboradores do Componente de Apoio a Família e ao motorista da carrinha
de transporte escolar.
(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adjudicar à empresa Sá Rosas & Batista, Lda. a empreitada em
diversas ruas que consiste na pavimentação na Rua das Tomadias ( repor cerca
de 130 metros quadrados de paralelo que foi danificado pelo enxurro) , a
pavimentação na Calçada de Cessal ( colocar cerca de 156 metros quadrados
de paralelo e construção de caixa de águas pluviais) , a colocação de 35 metros
de meias canas de 30cm na Rua de Bustelo e a intervenção na "Escola Velha" -
abertura de fundação, construção de viga em betão armado, pilares e soleira
para portão; vedação em toda a volta em painel verde com 250x120 cm com
postes de vazes bem como todos os acessórios; colocação de um portão em
painel verde 400x150cm e uma porta pedonal na ponta de cima das escadas e
reparação do passeio na Rua de Nossa Senhora dos Remédios, no valor de 10
860 euros, acrescido do IVA à taxa reduzida, no valor total de 11 511,60 euros.
(05) PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adjudicar à empresa Gapetec - Cargaterra Dias a empreitada que
consiste no Servico de Terraplenagem na Rua do Ribeiro, caminho da Estrada
da Agra ao Mosteiro, limpeza da Poça do Outeiro, Fonte do Outeiro, Terreno da
Junta do Cerquido, Limpeza de Poça na Travessa da Ponte no valor de 1 572, 46
euros.
(06) PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA:
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Deliberou-se adjudicar à empresa Contralísio- Construções, Lda. a empreitada
que consiste na aquisição de material necessário para a aplicação de tubos
para drenagem de águas pluviais no lugar do Outeiro, assim como o serviço de
escavadora, no valor de 2 685,19 euros.
(07) PONTO SETE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adjudicar à empresa Nortescava, Lda. a empreitada que consiste
na reparação de vários caminhos florestais :  no lugar de Sobreiros, no lugar de
Cerquido a Sobreiro de Rei, de Sobreiros ao caminho de Cerquido, das
Forcadas ao eucalipto grosso, de Vilar ao caminho do Campo de futebol, da
Pontelha ao lugar de Bustelo ( serração da pedra) , do caminho de Paranhos a
Peneirado e o caminho de Bustelo até à Lacada, no valor de 7 660 euros,
acrescido de IVA à taxa reduzida.
(08) PONTO OITO DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se proceder à transferência de um subsídio no valor de 2 000 euros
ao grupo Auto de Floripes. Esse subsídio que foi deliberado em 2017 ainda não
tinha sido efetivado, devido ao facto da conta bancária do grupo não poder ser
mobilizada por nenhum elemento atual da direção do grupo até recentemente.
Tendo a direção do grupo regularizado a situação, foi pedido à Junta para
transferir a referida verba.
(09) PONTO NOVE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se atribuir um subsídio no valor de 3 000 euros ao Grupo das
Gamelinhas de Palme, referente ao contrato de colaboração existente entre as
duas entidades, dos últimos 3 anos. De facto e por lapso, a verba de 1000
euros anuais não foi atribuída no seu devido tempo.
(10) PONTO DEZ DA ORDEM DO DIA:
Foi analisada, discutida e votada a Norma de Controlo Interno da Junta de
Freguesia de Palme, tendo sido aprovada por unanimidade.
(11) PONTO ONZE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se voltar a realizar o atendimento ao público , no horário habitual (
terças e quintas das 19h às 20h) com a presença dos três elementos da Junta.

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, a Excelentíssima Presidente do Executivo declarou
encerrada a reunião pelas vinte e uma horas e trinta minutos. 
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Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser
assinada.

Palme, 31 de agosto de 2021
O Executivo,

_____________________________________________
(Natalina de Sá)

_____________________________________________
(Davide Pombo Pires)

_____________________________________________
(Lisete Inês Queiroz Ribeiro)
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