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Freguesia de Palme

Reunião Ordinária de 31 de março de 2020

Reunião da Freguesia de Palme

Data da Reunião: 31/03/2020
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

Resumo Diário da Tesouraria: -------------------

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, às colaboradoras da Componente de Apoio a
Família e ao motorista da carrinha de transporte escolar ( até dia 13 de março, data
em que a escola e a Componente de Apoio à Família foram encerradas devido à
situação atual de pandemia por Covid-19).
(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA:
Devido ao estado de calamidade decretado no país, na sequência da pandemia
Covid-19,  foi decidido encerrar o atendimento presencial  na Sede da junta a partir do
dia 16 de março , ficando o mesmo a ser assegurado pelas vias alternativas - telefone
e correio eletrónico.
Pelo mesmo motivo, foi decidido encerrar o Cemitério Paroquial ao público, a partir
do dia 21. Foram previamente retirados todos os arranjos florais e foram limpas
todas as sepulturas. Deliberou-se colocar, de forma simbólica, vários vasos
ornamentais sobre a pedra de repouso existente a meio do Cemitério Paroquial.
(05) PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se oferecer máscaras reutilizáveis em tecido à população ( 760 unidades),
ficando a sua confeção à cargo da empresa Lusosport. Deliberou-se elaborar
desdobráveis informativos para acompanharem as máscaras, no valor de 135,30
euros.
(06) PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA:
Foi celebrado e ratificado o contrato de cooperação entre o Município de Barcelos e a
Freguesia de Palme a 18 de março de 2020, estando prevista uma comparticipação
financeira global no montante total de 59 822 euros. 

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

Palme, 31 de março de 2020
O Executivo,

_____________________________________________
(Natalina de Sá)

_____________________________________________
(Davide Pombo Pires)

_____________________________________________
(Lisete Inês Queiroz Ribeiro)
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