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Freguesia de Palme

Reunião Ordinária de 13 de junho de 2019

Reunião da Freguesia de Palme

Data da Reunião: 13/06/2019
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 trinta minutos

Resumo Diário da Tesouraria: 0,00 €

Obs: -------------------
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Freguesia de Palme

Reunião Ordinária de 13 de junho de 2019

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, pagamento das senhas de presença dos
elementos da Assembleia de Freguesia e agendamento do pagamento dos
vencimentos aos elementos do Executivo da Junta, às tarefeiras da Escola e do JI, aos
colaboradores da Componente de Apoio à Família e ao motorista da carrinha de
transporte escolar.
(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se propor à Assembleia de Freguesia celebrar o dia da Freguesia no dia 4
de agosto, visto haver um casamento planeado no dia 15 de agosto, limitando assim o
uso do adro paroquial para as atividades habituais. Se a data for aprovada na reunião
ordinária da Assembleia de Freguesia prevista para 23 de junho, irão se iniciar os
contactos com as várias associações da freguesia para participarem na celebração.
Deliberou-se alugar palco , som, insufláveis e "espuma" assim como contratar a
empresa António Vieira da Silva para oferta de lanche aos participantes.
(05) PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se fazer uma aplicação "extra" de herbicida , no valor de 392,20 euros, na
Rua de Palme e na Rua de Nossa Senhora dos Remédios, devido ao estado em que se
encontram as referidas ruas , e devido à aproximação da Festa em honra de Nossa
Senhora dos Remédios.
(06) PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se limpar o terreno pertencente à Junta junto à ponte de Cerquido e
construir uma zona de lazer/"praiinha" para as crianças da Componente de Apoio à
Família, pelo valor de 621, 16 euros.
(07) PONTO SETE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se fazer um donativo de 300 euros à Associação "Amigos das Clássicas de
Fragoso".
(08) PONTO OITO DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se a elaboração de uma proposta de não aceitação da transferência da
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competência prevista no Decreto-lei nº 104/2018, de 29 de novembro, no ano de 2020
- Estruturas de Atendimento ao Cidadão. Esta proposta será apreciada e votada pela
Assembleia de Freguesia na sua reunião ordinária de 23 de junho.
(09) PONTO NOVE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se a elaboração de uma proposta de não aceitação da transferência da
competência prevista no Decreto-lei nº 57/2019, de 30 de abril, no ano de 2019 -
Transferência de Competências dos Municípios. Esta proposta será apreciada e
votada pela Assembleia de Freguesia na sua reunião ordinária de 23 de junho.
(10) PONTO DEZ DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se a elaboração de uma proposta de não aceitação da transferência da
competência prevista no Decreto-lei nº 57/2019, de 30 de abril, no ano de 2020 -
Transferência de Competências dos Municípios. Esta proposta será apreciada e
votada pela Assembleia de Freguesia na sua reunião ordinária de 23 de junho.
(11) PONTO ONZE DA ORDEM DO DIA:
No seguimento da implementação do Projeto Reconhecer - Inventariação das Obras
de Arte do Concelho de Barcelos, foi enviado o devido formulário, tendo sido
identificadas oito obras ( de acordo com os critérios estabelecidos) na Freguesia de
Palme. 

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, 13 de junho de 2019
O Executivo,
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_____________________________________________
(Natalina de Sá)

_____________________________________________
(Davide Pombo Pires)

_____________________________________________
(Lisete Inês Queiroz Ribeiro)
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