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Freguesia de Palme

Reunião Ordinária de 22 de janeiro de 2019

Reunião da Freguesia de Palme

Data da Reunião: 22/01/2019
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 quarenta 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 salários 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 adjudicar à empresa Sá Rosas & Batista, Lda. a empreitada na Rua de
Cessal, na chamada Fonte da Costa, que consiste na construção de poço novo e
ligação de água à nascente e reparação da saída, conforme orçamento nº 5/2019 no
valor de 650 euros + IVA à taxa de 6% no valor total de 689 euros.
(05) PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adjudicar à empresa Sá Rosas & Batista, Lda. a empreitada na Rua da
Aldeia que consiste na ligação de tubos em betão da boca de recebimento à primeira
caixa, conforme orçamento no valor de 1 740 euros + IVA à taxa de 6% no valor total
de 1 844, 40 euros.
(06) PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adjudicar à empresa Sá Rosas & Batista, Lda. a empreitada na Rua dos
Marcelos, que consiste na colocação de tubos de regadio e tubos de autoestrada bem
como reparação de caixas de águas pluviais conforme orçamento nº 8/ 2019 no valor
de 800 euros + IVA à taxa de 6% no valor total de 848 euros.
(07) PONTO SETE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adjudicar à empresa Sá Rosas & Batista, Lda. a empreitada na Rua do
Pinheiro Manso que consiste na colocação de tubos de águas pluviais, conforme
orçamento nº 9/2019 no valor de 530 euros +  IVA à taxa de 6% no valor total de
561,80 euros.
(08) PONTO OITO DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se proceder à confeção do arco para representação da freguesia de Palme
na Festa das Cruzes em Barcelos, no valor de 1 400 euros, ficando à cargo da empresa
Serralharia Lima. Irão ser adquiridas gamelas, lonas ( com as imagens do brasão de
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Palme e do padroeiro Santo André )  e fitas para decoração do arco.
(09) PONTO NOVE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se contribuir para a viagem dos finalistas do 4º ano da Escola Primária de
Palme com um valor de 360 euros e fazer um donativo de 60 euros para transporte
dos alunos do pré-escolar de Palme ao musical "Zoo".
(10) PONTO DEZ DA ORDEM DO DIA:
Devido à saída ( por iniciativa própria) da Sara Alexandra Faria Carvalho, colaboradora
da Componente de Apoio à Família, foi divulgada pelos meios habituais a necessidade
de novo colaborador. Não tendo surgido ninguém interessado devido ao horário e à
remuneração, deliberou-se que , após sugestão da colaboradora Natália Queirós,
iniciaria funções o colaborador António Adelino Queirós na Componente de Apoio à
Família, em prestação de serviços e a termo experimental.
(11) PONTO ONZE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se celebrar contrato de um ano com a empresa Vereda Limpa- Técnicas
ambientais, Lda. para aplicação de herbicida e limpeza das valetas, duas vezes no ano
( março/abril e outubro/novembro), no valor de 1 310 euros, cada aplicação de
herbicida e 2 470 euros, cada limpeza, mais IVA à taxa legal em vigor ( taxa reduzida).
(12) PONTO DOZE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adjudicar os serviços de contabilidade para o ano 2019 - POCAL 2019 - à
empresa Gestbook, Lda., sendo que o valor mensal de 87,50 Euros + IVA foi obtido da
seguinte forma: (FFF+IMI) / 12 x 3,5 % = (29911 + 1309,37) / 12 x 3,5 % = 91, 06 € Uma
vez que o aumento seria significativo, optou por fixar um limite máximo de 25 %.
Assim, 70 x 1,25 = 87,50 €.
(13) PONTO TREZE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se a concessão e emissão de respetivo alvará de uma sepultura perpétua
do Cemitério Paroquial de Palme a Alcinda Fernandes Silva, no valor de 500 euros (
Talhão G Sepultura 16).
(14) PONTO QUATORZE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se a elaboração de uma proposta relativa à não aceitação da transferência
de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais,
prevista no Decreto-Lei nº 104/2018, de 29 de novembro de 2018- Estruturas de
Atendimento ao Cidadão. Essa proposta será apreciada e votada na reunião
extraordinária da Assembleia de Freguesia de Palme agendada para dia 24 de janeiro
de 2019.
(15) PONTO QUINZE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adquirir dois aquecedores de halogénio para a Sede da Junta, devido às
temperaturas baixas verificadas no Inverno e à necessidade de aquecimento no
horário de atendimento ao público.
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ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, a Excelentíssima Presidente do Executivo declarou
encerrada a reunião pelas vinte e uma horas e quarenta minutos. 
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Palme, 22 de janeiro de 2019
O Executivo,

_____________________________________________
(Natalina de Sá)

_____________________________________________
(Davide Pombo Pires)

_____________________________________________
(Lisete Inês Queiroz Ribeiro)
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