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Freguesia de Palme

Reunião Ordinária de 28 de junho de 2018

Reunião da Freguesia de Palme

Data da Reunião: 28/06/2018
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 dez 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:
Pagamentos de salários ( Executivo da Junta, colaboradoras da Componente de Apoio
à Família, tarefeiras da escola e motorista do transporte escolar), serviços e
fornecedores.
(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA:
Foi formalizada com a empresa Confiauto a compra da carrinha Renault Master Bus
para o transporte escolar e a retoma da carrinha antiga, de marca Hyundai  no valor
de 2 500 euros. Deliberou-se proceder à "decoração" da carrinha, ficando a empresa
ID3 Design e Publicidade encarregue do procedimento, no valor de 270,60 euros.
(05) PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA:
Foi celebrado a 21 de junho de 2018 um acordo de cooperação entre a Junta de
Freguesia de Palme e o Grupo de Danças e Cantares das Gamelinhas de Palme , por
um período de um ano, renovável, com atribuição de um subsídio anual no valor de
1500 euros, sendo 1000 euros atribuídos na data de assinatura do acordo e 500 euros
no mês da realização do Festival Folclórico do Grupo das Gamelinhas. Deliberou-se
entregar novo cheque no valor de 1 500 euros respeitante ao subsídio de 2017, pelo
facto de o cheque original, emitido em 2017, não ter sido depositado e  ter perdido a
validade.
(06) PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se atribuir ao Palme Futebol Clube um subsidio no valor de 1 000€ para
pagamento da inscrição da equipa no campeonato popular, época 2018/2019 na AFP
Barcelos.
(07) PONTO SETE DA ORDEM DO DIA:
Na sequência da aprovação do pedido de subsidio por parte da Câmara Municipal de
Barcelos na sua reunião de 27/07/2018, deliberou-se adjudicar à Empresa Sá Rosas &
Batista Lda. a empreitada na Rua de Goldrês, que consiste na construção de muro de
suporte, reposição de aterro, compactação e colocação de cubo com junta em areia
na extensão toda da rua, de acordo com o orçamento de maio de 2018, no valor de
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16 550 euros + IVA à taxa de 6%, no valor total de 17 543 euros.
(08) PONTO OITO DA ORDEM DO DIA:
Foi feito novo contacto com o proprietário do prédio existente no cruzamento da Rua
do Eirado com a Rua da Aldeia de Baixo, para o mesmo ceder terreno de forma a
permitir o alargamento da rua e consequentemente a passagem de ambulâncias. No
entanto, a Junta foi informada que está a decorrer uma ação de despejo que tem
inviabilizado a venda do terreno que já estará a decorrer há meses, pelo que o
proprietário atual continua a não querer ceder terreno.
(09) PONTO NOVE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se celebrar contrato com a empresa Vereda Limpa para a aplicação de
herbicida nas bermas da rua da Freguesia, no valor de 1 270 euros  cada aplicação, ao
que acresce o IVA à taxa legal em vigor ( taxa reduzida).
  

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

Palme, 28 de junho de 2018
O Executivo,

_____________________________________________
(Natalina de Sá)

_____________________________________________
(Davide Pombo Pires)
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_____________________________________________
(Lisete Inês Queiroz Ribeiro)
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