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Freguesia de Palme

Reunião Ordinária de 29 de novembro de 2018

Reunião da Freguesia de Palme

Data da Reunião: 29/11/2018
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 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 de faturas do corrente mês, pagamento dos vencimentos ao Executivo da
Junta, das tarefeiras da Escola e do JI, das colaboradoras da Componente de Apoio à
Família e do motorista da carrinha de transporte escolar.
(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se organizar a Festa de Natal, com os custos inerentes, uma vez que a
associação Palmilhar, que habitualmente organiza a respetiva festa, não se
disponibilizou para tal. Será pedida colaboração dos meninos do Jardim de Infância e
da Escola Primária, assim como os da Catequese.
(05) PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se quais as famílias carenciadas às quais se distribuirão os cabazes de
Natal, com a colaboração da Associação Tertuliense. Foram sinalizadas quinze
famílias.
(06) PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se a concessão e a emissão do respetivo alvará de uma sepultura perpétua
no Cemitério Paroquial  (sepultura nº 15 no Talhão G) a Manuel Ribeiro de Sá, no valor
de 500 euros.
(07) PONTO SETE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se contribuir para a Festa em honra de Santo André de 2018, com um
donativo no valor de 300 euros, e contribuir para a Festa do Menino com o
pagamento da iluminação no valor de 650 euros ( que inclui o som que será
necessário para a festa de Natal e a iluminação de Natal na Sede da Junta de
Freguesia).
(08) PONTO OITO DA ORDEM DO DIA:
Juntamente com os técnicos do Município de Barcelos, fez-se o levantamento dos
vinte e seis proprietários dos terrenos adjacentes à Estrada Florestal que faz a ligação
do Campo de Futebol ao lugar de Bustelo. Prevê-se o contacto com cada um deles no
sentido de cederem terreno para o alargamento do caminho, visto que o Presidente
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da Câmara Municipal de Barcelos mostrou-se recetivo à tal obra, desde que o
caminho tenha oito metros de largura ( seis metros de via e um metro de valeta em
ambos os lados). O levantamento topográfico efetuado revelou que o caminho tem
atualmente entre quatro e cinco metros de largura.
(09) PONTO NOVE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se ceder gratuitamente o 1º piso da Sede da Junta para a formação
Conduzir e Operar Tratores em Segurança que se prevê decorrer em fevereiro de
2019.
(10) PONTO DEZ DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adquirir o cartão Cepsa Star para abastecimento da carrinha da Junta de
Freguesia de Palme, tendo em conta as vantagens atribuídas à sua aquisição.

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

Palme, 29 de novembro de 2018
O Executivo,

_____________________________________________
(Natalina de Sá)
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_____________________________________________
(Davide Pombo Pires)

_____________________________________________
(Lisete Inês Queiroz Ribeiro)
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