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Freguesia de Palme

Reunião Ordinária de 27 de agosto de 2020

Reunião da Freguesia de Palme

Data da Reunião: 27 de Agosto de 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 e trinta minutos

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, pagamento dos vencimentos aos elementos
do Executivo da Junta e pagamento das senhas de presença dos elementos da
Assembleia de Freguesia.
(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA:
Análise, discussão e votação da primeira revisão orçamental de 2020, que foi
aprovada por unanimidade. A revisão orçamental veio na sequência das alterações
necessárias a nível das rúbricas contabilísticas, devido à pandemia Covid-19.
(05) PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adjudicar à empresa Sá Rosas & Batista, Lda. a empreitada na Travessa
de Cerquido, que consiste na pavimentação em paralelo, alargamento e construção
de muro, conforme orçamento nº 14/2020, pelo valor de 6 610 euros + IVA à taxa de
6% no valor total de 7 006, 60 euros.
(06) PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adjudicar à empresa Sá Rosas & Batista, Lda. a empreitada na Rua do
Lameira, que consiste na pavimentação em paralelo do largo existente na
extremidade da rua, à direita, conforme orçamento nº 29/2020, pelo valor de 3 480
euros + IVA à taxa de 6% no valor total de 3 688, 80 euros.
(07) PONTO SETE DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adjudicar à empresa Sá Rosas & Batista, Lda. a empreitada na Rua das
Corgas, que consiste na pavimentação em paralelo, conforme orçamento nº 17/2020,
pelo valor de 5 300 euros + IVA à taxa de 6%, no valor total de 5 618 euros. Não se
tendo conseguido entendimento com a proprietária do muro adjacente à rua das
Corgas para o alargamento da mesma, decidiu-se adiar a pavimentação do final da
rua, após mais negociações com os proprietários dos terrenos adjacentes.
(08) PONTO OITO DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adjudicar à empresa Sá Rosas & Batista, Lda. a empreitada da Rua de
Nossa Senhora dos Remédios, que consiste na construção de muro de suporte,
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conforme orçamento nº 12/2020, pelo valor de 14 500 euros + IVA à taxa de de 6% no
valor total de 15 370 euros ( foi pedido subsídio à Câmara Municipal de Barcelos) ,
assim como a continuação do muro de suporte entre o poste de eletricidade e o
coberto, conforme orçamento nº 31/2020 pelo valor de 3 020 euros + IVA à taxa de 6%
no valor total de 3 201,20 euros.
(09) PONTO NOVE DA ORDEM DO DIA:
Na sequência da aprovação de pedido de subsídio à Câmara Municipal de Barcelos na
sua reunião de 17/06/2020, deliberou-se adjudicar à empresa Pedrosa & Barreto, Lda.
a empreitada da Travessa do Paço. que consiste na pavimentação em alcatrão da
travessa, no valor de 8 803,57 euros.
(10) PONTO DEZ DA ORDEM DO DIA:
Deliberou-se adjudicar à empresa Pedrosa & Barreto, Lda. a empreitada na Rua de
Brirães que consiste no "alisamento" de parte da rua e pavimentação em alcatrão da
zona junto a poça, no valor de 3 710, 80 euros.
(11) PONTO ONZE DA ORDEM DO DIA:
Para fazer face às despesas inerentes ao funcionamento da Componente de Apoio à
Família, deliberou-se aumentar o valor da sua mensalidade, passando de 15 para 20
euros, sendo o valor ajustado de acordo com o número de horas efetivamente
frequentadas pela criança.

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, 27 de agosto de 2020
O Executivo,
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_____________________________________________
(Natalina de Sá)

_____________________________________________
(Davide Pombo Pires)

_____________________________________________
(Lisete Inês Queiroz Ribeiro)
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