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Ata aprovado em minuta da Sessao Ordinaria da Assembleia de Freguesia
de Vila de Rei, realizada no dia cinco de abril de dois mu e dezanove, na sede da
Junta de Freguesia, conforme convocatôria datada a 22 de marco do corrente ano,
previamente distribuida.
—

—

—

A Mesa da Assembleia era constituida pelo Presidente da Mesa, Sr. José

Alberto Luis da Silva, 1.° Secretária, SrY Maria Natãlia Lourenço Dias, e pela falta da Sr.a
Claudia Cristina Lopes Antunes, o presidente da mesa chamou o Sr. Antonio Marques da
Silva para completar a mesa, assumindo-se assim como 2° secretário desta Assembleia
de Freguesia.

——--

—

—--—

Estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia:
Sr. Carlos Manuel Meneses Garcia, Sr. Luis Miguel Aparicio Branco, Sr.a Tânia Sofia
Mendes Lucas, Sr. Antonio André Vicente e o Sr. José Alves Dias.

—

Justificaçao de Faltas; foram apresentadas as justificaçOes de faltas da Sr.a
Claudia Cristina Lopes Antunes

—o Sr.

-----

—

Sergio Manuel Mateus Francisco, Presidente da Junta esteve presente em

representação da mesma, bem como os restantes membros do executivo, Luls Fernando
Martins da Silva e Maria Isabel Nunes Mendes.
0 Sr. Presidente da Mesa deu inicio

a

Sessao pelas 19h30, usando da palavra

para cumprimentar todos os membros presentes e os membros do executivo também
presentes.

—

—

APROVACAO DE ATA EM MINUTA

-

—

De acordo corn o disposto no n.° 3 do art.° 57 da Lei n.°7512013 de 12 de
setembro, a Assemblela de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta a fim de produzir efeitos imediatos.
ORDEM DO DIA (ART 53 DA LEI N °7512013, DE 12 DE SETEMBRO):
—--PONTO I
PONTO 2

—

—

Correspondéncia
Informaçao do Sr. Presidente da Junta sobre a atividade da

Junta de Freguesia, o resurno mensal de tesouraria e sintese das reconciliaçoes
bancarias da mesma
PONTO 3

—

—

para conhecirnento;

—

Apreciaçao e votaçao dos docurnentos da prestaçäo de contas

do ano financeiro de 2018— para deliberaçao em minuta;

-----

—
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Apreciaçao do inventario dos bens, direitos e obrigaçoes

—

patrimoniais da Freguesia
PONTO 5

fl.0

—

para conhecimento;

Aprovação da primeira revisão ao orçamento e grandes opçöes

—

do piano do ano financeiro de 2019— para deliberaçao em m nuta;
PONTO 6

—

Alteraçao do mapa de pessoai para o ano de 2019

—

deiiberaçao em m~nuta;

—

para

—

DELIBERA~OES TOMADAS.
—PONTO I

—

Correspondencia

—

Nao houve correspondéncia para a Assernbieia de Freguesia de Viia de Rei.
—--PONTO 2

informaçao do Sr. Presidente da Junta sobre a atividade da

—

Junta de Freguesia, o resumo mensal de tesouraria e sintese das reconciiiaçöes
bancarias da mesma

—

para conhecimento;

——------—

—

0 Presidente inforrnou os presentes dos trabaihos reaiizados e a reaiizar durante
os prOximos tempos e tambem deu conhecimento através de documentação entregue
anteriormente a todos os membros reiativamente as contas e reconciiiaçoes bancarias da
freguesia.

—

—PONTO 3

—

—

—

Apreciaçao e votação dos documentos da prestaçâo de contas

do ano financeiro de 2018— para deiiberaçao em minuta;
Foram apresentados os documentos referentes

—--

—

financeiro de 2018.

a

—

—

prestação de contas do ano
—

—

Dos presentes não houve nenhuma questão, tendo o Presidente da Assembiela
passado

a

votação da mesma. Finalizada a mesma a prestação de contas do ano

financeiro de 2018 foi aprovada por maioria corn trés abstençaes da bancada do PS.
PONTO 4

—

Apreciaçao do inventário dos bens, direitos e obrigaçoes

patrimoniais da Freguesia

—

para conhecimento;

--—

Forarn revistos os documentos que compOem o inventário de bens, direitos e
obrigaçOes patrimoniais da Junta de Freguesia de Viia de Rei, que antecipadamente
foram distribuidos para conhecimento de todos os mernbros.
PONTO 5

—

—

Aprovaçao da primeira revisão ao orçamento e grandes opçôes

do piano do ano financeiro de 2019— para deiiberaçäo em minuta;
Anaiisados todos os documentos referentes

a

primeira revisão ao orçarnento e

grandes opçOes do piano do ano financeiros de 2019, o presidente coiocou a discussao
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os referidos documentos. Nao havendo por parte dos presentes nenhuma questäo
pertinente, passou para a votação, tendo sido o mesmo aprovado por maioria corn trés
abstençOes por parte da bancada do PS.
----------PONTO 6

—

—

Alteraçao do mapa de pessoal para o ano de 2019

deliberação em minuta;

—

para

—

0 Presidente da Freguesia explicou aos rnernbros presentes, de acordo corn o
pedido levantado pela bancada do PS.

—

Finda a mesma explicaçao que está relacionado corn o posto de trabaiho dos
CTT, não houve mais dUvidas sobre este assunto, tendo o Presidente da Assernbleia, Sr.
José Alberto da Silva, colocado a votaçâo. Finda a mesma, a proposta de alteraçao
apresentada relativamente ao mapa de pessoal para 2019 foi aprovada por unanirnidade.
ENCERRAMENTODAREUNIAO

—

—

Tanto o Presidente da Assembleia, como o Presidente da Junta de Freguesia
desejaram uma boa pascoa a todos os presentes.

—

E não havendo mais nada a tratar e sublinhando que todos os documentos
apresentados

5€

dao como integralmente transcritos em anexo, o Presidente da Mesa,

Sr. José Alberto Luis da Silva, deu por encerrada a Sessao ordinária, erarn cerca de
20h00. Desta se Iavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente da Assembleia, Sr. José Alberto Luls da Silva,

€

por rnim, Maria Natália

Lourenço Dias, prirneira secretária, qu€ a redigi e processei em computador.
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