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FREGUESIA DE VILA DE REI
Original

ATANUMEROUM

ANO 2021

Ata aprovado em minuta da Sessao Ordinaria da Assembleia de Freguesia

de Vila de Rei, realizada no dia nove de abril de dois mu e vinte e urn, na sede da

Junta de Freguesia, conforme convocatôria datada a 31 de marco do corrente ano,

previarnente distribuida. —

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

Alberto Luis da Silva, 1.0 Secretaria, Sr.a Claudia Cristina Lopes Antunes e 2a secretaria
Sr.a Maria Natalia Lourenço Dais. 0 presidente da mesa chamou o Sr. Antonio Marques

da Silva para completar a mesa, assumindo-se assim como 2° secretãrio desta

Assernbleia de Freguesia. Estiveram presentes

Os seguintes rnernbros da Assembleia de Freguesia: Sr. Carlos Manuel Meneses

Garcia, Sr. Luis Miguel Aparicio Branco, Sr.a Tania Sofia Mendes Lucas, Sr. Antonio

André Vicente, Sr. Antonio Marques da Silva e o Sr. José Alves Dias.

Justiflcaçäo de Faltas; foram apresentadas as justificaçoes de faltas do Sr. José

Alves Dias. — —

0 Sr. Sérgio 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 cumprimentar todos os membros presentes e os membros do executivo também

presentes. —

APROVACAO DE ATA EM M NUTA ------

De acordo corn o disposto no n.° 3 do art.° 57 da Lel n.°7512013 de 12 de

seternbro, a Assernbleia 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 — Apresentaçao e aprovaçâo do projeto de arquitetura e

especialidades da Arnpliaçao do Edificio Sede da Junta de Freguesia de Vila de Rei

— para deliberaçao em minuta;

PONTO 2 — Apreciaçao e votação do Mapa de Fluxos de Caixa, para efeitos

de integração do Saldo da Gerencia do ano de 2020 — para deliberaçao em minuta; -
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PONTO 3 — Apreciaçao e votaçäo da primeira revisäo ao orçamento e

grandes opçôes do piano do ano financeiro de 2021 — para deiiberaçao em minuta;

DEL1BERAcOEs TOMADAS.

PONTO I — Apresentação e aprovaçao do projeto de arquitetura e

especialidades da Ampliaçao do Edificio Sede da Junta de Freguesia de Vila de Rei

— para deiiberaçäo em minuta;

0 Presidente da Freguesia Sérgio Francisco, expiicou os pianos e trabaihos

gerais a reaiizar corn a arnpiiaçao da Junta de Freguesia, de acordo corn os docurnentos

ja entregues anteriorrnente a todos os mernbros da Assembieia.

Sem haver questOes de reievo, o rnesmo passou a votação. Tendo sido aprovado

por unanirnidade.

PONTO 2 — Apreciaçao e votaçäo do Niapa de Fiuxos de Caixa, para efeitos

de integraçäo do Saido da Gerencia do ano de 2020 — para deiiberaçäo em minuta; -

Foram analisados os documentos referentes aos mapas de fiuxo de caixa para

os rnesrnos serem integrados no saido da geréncia de 2020. Näo houve quaisquer

questöes por parte dos membros presentes, tendo o presidente da Assernbleia colocado

a votação, sendo aprovado por rnaioria, corn a abstenção da bancada do PS.

PONTO 3 — Apreciaçao e votaçao da primeira revisäo ao orçamento e

grandes opçoes do piano do ano financeiro de 2021 — para deliberação em minuta;

Realizada urna analise da prirneira revisão ao orçamento e grandes opçöes do

piano do ano financeiro de 2021, confomie docurnentaçao disponibiiizada anteriorrnente,

não havendo por parte dos rnembros questOes a colocar, o mesrno foi coiocado a

votação, tendo sido aprovado por rnaioria corn a abstenção da bancada do PS.

ENCERRAMENTO DA REUNiAO

E não havendo rnais nada a tratar e subiinhando que todos os documentos

apresentados se dao como integrairnente transcritos ern anexo, o Presidente da Mesa,

Sr. José Aiberto Luis da Siiva, deu por encerrada a Sessão ordinaria, erarn cerca de

20h30. Desta se iavrou a presente ata, que depois de iida e aprovada, serã assinada peio

Presidente da Assernbieia, Sr. José Aiberto Luis da Siiva, e por rnirn, Ciáudia Cristina

Lopes Antunes, prirneira secretária, que a redigi e processei ern cornputador.
L — __ ___——__ ———————
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