
FREGUESIA DE VILA DE REI
Onginal

— ATANUMEROQUATRO-----

— AN02018 —

Ata aprovado em minuta da Sessao Ordinaria da Assembleia de Freguesia

de Vila de Rei, realizada no dia vinte e um de dezembro de dois mu e dezoito, na

sede da Junta de Freguesia, conforme convocatória datada a 7 de dezembro do

corrente ano, previamente distribulda. — —--—

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

Alberto Luis da Silva, 1.0 Secretária, Sr.8 Claudia Cristina Lopes Antunes, 2.° Secretaria,
Sr.a Maria Natália Lourenço Dias.— — —----------

Estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia: Sr. Carlos

Manuel Meneses Garcia, Sr. Luis Miguel Aparicio Branco, Sr.a Tania Sofia Mendes

Lucas, Sr. Antonio André Vicente e o Sr. José Alves Dias. — —

Justificaçao de Faltas; foram apresentadas as justificaçOes de faltas do Sr.

Antonio Marques da Silva --- — —

0 Sr. SOrgio Manuel Mateus Francisco, Presidente da Junta esteve presente em

representação da mesma, bern como os restantes membros do executivo, Luis Fernando

Martins da Silva e Maria Isabel Nunes Mendes. --- — —-—

----------0 Sr. Presidente da Mesa deu inicio a Sessao pelas 19h30, usando da palavra

para cumprirnentar 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 Assembleia 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.°75/2013 DE 12 DE SETEMBRO

PONTO I — Correspondéncia ----

—PONTO 2 — lnformaçao do Sr. Presidente da Junta sobre a atividade da

Junta de Freguesia, o resumo mensal de tesouraria e sintese das reconciliaçoes

bancarias da mesma — para conhecimento; —----—

—--PONTO 3— Orçamento e Grandes Opçoes do Piano para o ano financeiro de

2019— para deliberaçao em minuta; —----— — —

--——----PONTO 4 — Mapa de pessoal para o ano de 2019 — para deliberaçao em

minuta; — —
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PONTO 5— Norma de Controlo Interno para a ano de 2019— para deliberaçào

em minuta; ——-- —

PONTO 6 — Regulamento do Funda de Maneio para o ano de 2019 — para

deliberação em minuta; —

PONTO 7 — Autorizaçao de assunçao de compromissos plurianuais — para

deliberaçao em minuta; — —

—--PONTO 8 — Atualizaçäo da tabela de taxas para o ano de 2019 — para

deliberaçao em minuta; ——- — — —

—--PONTO 9 — Autorizaçäo para alteraçâo ao Acordo de Delegaçäo de

Competéncias do MunicIpio de Vila de Rei na Junta de Freguesia de Vila de Rei —

para deliberaçao em minuta; — —--— ——-- —

PONTO 10 — Autorizaçao para celebraçao do contrato com Os CU — para

deliberaçäo em minuta; — —

DEL BERAcOEs TOMADAS — —

----—----PONTO I — Correspondencia

Nao houve correspondéncia para a Assembleia de Freguesia de Vila 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 reconciliaçôes

bancarias da mesma — para co hecimento; — — —

0 Presidente informou os presentes dos trabaihos realizados e a realizar durante

os proximos tempos e tambem deu conhecimento através de documentaçao entregue

anteriormente a todos as membros relativamente as contas e reconciliaçOes bancarias da

freguesia. —---------- — —--— —

PONTO 3— Orçamento e Grandes Opçoes do Piano para o ano financeiro de

2019— para deiiberaçao em m~nuta; --—--— ——-- —

Do documento apresentado, nao houve par parte dos presentes quaisquer

questOes a colocar, tendo o presidente passado a votação. Tendo sido aprovado por

maioria corn trés abstençoes da bancada do PS. 0 mesmo fol aprovado em minuta

devido o seu carater de urgéncia. --------- — — —----— —

--—--——PONTO 4 — Mapa de pessoai para o ano de 2019 — para deliberaçâo em

minuta;---— — ————-- — —
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0 Mapa de pessoal foi apresentado para deliberaçâo. Por parte dos presentes

nao houve questöes de relevo, tendo o Presidente da Assemblela colocado o mesmo a

votação, conclulda a mesma, foi aprovado por unanimidade. 0 mesmo foi aprovado em

minuta devido o seu carater de urgéncia. —---- — —

PONTO 5— Norma de Controlo Interno para o ano de 2019— para deliberaçao

em minuta; — — — — —

—-- Os documentos anteriormente distribuidos referentes a norma de controlo interno

para 2019, não levantaram por parte dos presentes qualquer dCivida ou questâo, tendo 0

presidente da Assembleia colocado o mesmo a votaçâo, tendo sido aprovado por

unanimidade. 0 mesmo foi aprovado em minuta devido o seu carater de urgéncia.

PONTO 6 — Regulamento do Funda de Manelo para o ano de 2019 — para

de iberaçäo em minuta; — — —-----------—

Apresentado o regulamento sobre o funcionamento do Fundo de maneio para

2019, nao houve por parte dos presentes quaisquer questöes a colocar. Tendo o

Presidente da Assembleia de Freguesia colocado 0 mesmo a votaçâo, tendo sido

aprovado por unanimidade. 0 mesmo foi aprovado em minuta devido o seu carater de

urgéncia. --- —------ —----

PONTO 7 — Autorizaçao de assunçao de compromissos plurianuais — para

deliberaçao em m nuta; — —

De acordo com os documentos explicativos dos compromissos plurianuais que a

Junta de Freguesia detem, o Presidente da Mesa, não havendo dUvidas por pane dos

presentes, colocou o ponto a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. 0 mesmo

foi aprovado em minuta devido a seu carater de urgéncia. —

PONTO 8 — Atualização da tabela de taxas para o ano de 2019 — para

deliberaçäo em minuta; —

Apresentada a tabela de taxas que ira vigorar durante o ano de 2019 e nâo

havendo por parte dos presentes quaisquer questOes a colocar, o mesmo foi a votação,

tendo sido aprovado por unanimidade. 0 mesmo foi aprovado em minuta devido o seu

carater de urgéncia. — —----—

PONTO 9 — Autorizaçao para alteraçao ao Acordo de Delegaçao de

Competéncias do Municipio de Vila de Rei na Junta de Freguesia de Vila de Rei —

para deliberaçao em mi ta; ---— —---- — —

1à.~reSUOSIO
Pei

No Centro do Scu Bern Esto



FREGUESIA DE VILA DE REI
Original

-4

— (Continuaçao da Ata fl.0 0412018 do dia 21 de dezembro de 2018)

— 0 presidente da Junta de Freguesia Sr. Sergio Francisco explicou aos presentes

todas as alteraçoes que forarn realizadas corn a apresentação deste novo protocolo. Dos

presentes nenhurn rnembro realizou alguma questâo de relevo, tendo o presidente da

Assernbleia colocado o mesmo ponto a votaçao, tendo sido aprovado por unanirnidade. 0

rnesrno foi aprovado ern minuta devido o seu carater de urgéncia.

—--PONTO 10 — Autorizaçäo para celebraçao do cofitrato corn os CTT — para

de iberaçao ern rninuta; — —

—-- Foi pedido pela bancada do PS que o Presidente da Junta de Freguesia

resurnisse todo o processo relativamente a passagem da Loja dos CU, para a Junta de

Freguesia ----- —----- —----------——----—-- —

Finda a explicaçao comunicada pelo Presidente da Freguesia, o Presidente da

Mesa colocou a votação, tendo o mesmo sido aprovado por maioria corn urn voto de

abstenção por parte da bancada do PS. 0 mesmo foi aprovado ern rninuta devido o seu

carater de urgéncia. -------— ——-- ———--

—ENCERRAMENTO DA REUNIAO —--—-------

Tanto o Presidente da Assembleia, corno o Presidente da Junta de Freguesia

desejararn urnas boas festas a todos os presentes e dernonstraram a disponibilidade para

a boa continuidade das Assernbleias de Freguesia conforme tern sido ate agora.

Nâo havendo mais nada a tratar e sublinhando que todos os docurnentos

apresentados se dao corno integrairnente transcritos em anexo, o Presidente da Mesa,

Sr. José Alberto Luis da Silva, deu por encerrada a Sessao ordinaria, 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 Luis da Silva, e por rnirn, Claudia Cristina

Lopes Antunes, prirneira secretária, que a redigi e processei em computador.
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