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FREGUESIA DE VILA DE REI

ATAN.°11/2021 —

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI — —

DATA DA REALIzAcA0: 06 DE DEZEMBRO DE 2021

PRESENCAS: PRESIDENTE Sergio Manuel Mateus Francisco -. —

SECRETARIA Luis Fernando Martins da Silva — —

TESOURE RO: Maria Isabel Nunes Mendes

—--SECRETARIOU: Luls Fernando Martins da Silva, secretãrio —

— HORA DE ABERTURA: Deciarada aberta a reuniâo, pelo Presidente da Junta

de Freguesia, Sergio Manuel Mateus Francisco, eram cerca das l4hOOm.

---APROVACAODEATAEMM1NUTA —

De acordo corn o disposto no n.° 3 do art.° 57 da Lei n.°75/2013 de 12 de

setembro, o Executivo da Junta de Freguesia deiiberou, por unanirnidade, aprovar

a presente ata em minuta a fim de produzir efeitos irnediatos.

ORDEM DO DIA ART. 53 DA LEI N.°7512013 DE 12 DE SETEMBRO : ------

PONTO I — informaçao do Gabinete da Secretaria, sobre a Sintese das

Requaiificaçoes Bancãrias da Junta — para conhecirnento; —

PONTO 2 — Orçamento e Grandes Opçoes do Piano para o Ano Financeiro

de 2022— para deiiberaçao ern minuta; — — —

PONTO 3 — Mapa de pessoal para o ano de 2022 — para deiiberaçao em

minuta; — —--—-- — —--— — —

PONTO 4 — Norrna de controlo interno para o ano de 2022 — para

deiiberaçao em mm ; —---- —

PONTO 5 — Piano de Gestão de Riscos de Corrupçao e Infraçoes Conexas —

para deiiberaçäo em rn’nuta; — — —-

PONTO 6 — Regularnento do Fundo de Maneio para o ano de 2022 — para

deliberaçao em minuta; — — —---- —

PONTO 7 — Autorizaçao de assunçao de compromissos plurianuais — para

deiiberaçao em minuta; — — — — —

PONTO 8 — Atuaiizaçao de Tabelas e Taxas para o Ano de 2022 — para

deiiberação em minuta.
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FREGUESIA DE VILA DE REI

DEL1BERAcOEs TOMADAS

PONTO I — informaçäo do Gabinete da Secretaria, sobre a Sintese das

Requalificaçoes Bancárias da Junta — para conhecimento;

Foram apresentados aos presentes os documentos referentes as sinteses de

requaiificaçoes bancarias da Junta de Freguesia do més de novembro de 2021, para

conhecimento. — —---------

PONTO 2 — Orçamento e Grandes Opçoes do Piano para o Ano Financeiro

de 2022— para de beraçao; —-

Do documento apresentado, nao houve por parte dos presentes quaisquer

questöes de reievo a coiocar, tendo o presidente passado a votaçâo. 0 mesmo fol

aprovado por unanimidade. — — ——-- —

ira seguir para a prôxima Assembiela de Freguesia, a fim de ser aprovado pela

mesma. — —---- —-------—----—--

PONTO 3— Mapa de pessoai para a ano de 2022— para deliberaçâo;

Do mapa de pessoai apresentado para o ano de 2022, nâo houve por pane dos

presente quaisquer questâo a colocar, tendo o Presidente da Freguesia colocado o

mesmo a votaçâo. — —— —

PONTO 4 — Norma de controio interno para o ano de 2022 — para

deliberaçao; — —

— Reiativamente a norma de controio interno para o ano de 2022, não houve por

parte dos membros presentes nenhuma questâo, passando o mesmo a votaçâo.

Finalizando a mesma, o documento relativamente a norma de controio interno foi

aprovado por unanimidade. — —---- —

PONTO 5— Piano de Gestao de Riscos de Corrupçao e infraçoes Conexas —

para deiiberaçäo; — ——-- —

—-- Do documento apresentado nao houve questOes por parte dos restantes

membros do executivo presente, tendo passado para votação. Finda a mesma o Piano de

Gestao de Riscos de Corrupção e infraçoes Conexas foi aprovado por unanimidade.

PONTO 6 — Reguiamento do Fundo de Maneio para o ano de 2022 — para

deliberaçao; — — —--——-- —

Do Reguiamento apresentado não houve por parte dos presentes quaisquer

düvidas. 0 presidente passou de seguida para a votação do mesmo, tendo sido aprovado
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FREGUESIA DE VILA DE REI

por unanimidade. —

PONTO 7 — Autorização de assunção de compromissos plurianuais — para

de iberaçao em minuta; —

Quanta aos documentos apresentados relativamente as autorizaçöes de

assunçäo e compromissos plurianuais, nâo houve intervençâo par parte dos membros

presentes, tendo-se passado a votaçâo. 0 mesmo foi aprovado por unanimidade.

PONTO 8 — Atualizaçao de Tabelas e Taxas para o Ano de 2022 — para

del’beraçao em minuta. —

Apresentada a Atualizaçao relativamente a tabela de taxas e Iicenças para a ano

de 2022, nâo houve intervençOes por parte dos presentes, tendo o Presidente colocado a

votação. 0 Documento foi aprovado por unanimidade. —

ENCERRAMENTODAREUNIAO —

E não havendo mais nada a tratar — e referindo que todos os documentos

apresentados na presente reunião de Junta se dao como integralmente transcritos —, foi

dada par linda a reuniâo pelo Presidente da Junta, Sérgio Manuel Mateus Francisco,

eram cerca de 16h30m, da qual, para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata,

que será assinada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila Rel, Sérgia Manuel

Mateus Francisco e par mim, Luis Fernando Martins da Silva, que a secretariei e

processei em_computador. ----- —---- — —
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