
FREGUESIA DE VILA DE REI

ATA N.°212022 —

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE V LADE RE —

DATA DA REALlzAcAo~ 7 DE FEVEREIRO DE 2022

PRESENCAS~ PRES DENTE Sergio Manuel Mateus Francisco

SECRETAR A Luls Fernando Martins da Silva —

TESOURE R0 Maria Isabel Nunes Mendes
SECRETAR OU: Luis Fernando Martins da Silva, secretário

HORA DE ABERTURA. Declarada aberta a reunião, pelo Presidente da Junta

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

APROVA AODEATAEMMINUTA —---- —

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

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

a presente ata em minuta a firn de produzir efeitos imediatos. —

ORDEM DO DIA ART. 53 DA LEI N 07512013 DE 12 DE SETEMBRO

PONTO 1 — Proposta para aprovação do Protocolo de Delegação de

Competencias, entre a Carnara Municipal de Vita de Rei e a Junta de Freguesia de

Vila de Rei — para deliberaçao;

PONTO 2 — Atualizaçao dos valores dos colaboradores referentes as
valorizaçoes remuneratórias de acordo corn Orçarnento de Estado para 0 ano de

2022 — para del beraçao;

PONTO 3 — lnformaçao do presidente relativarnente ao resumo rnensal de

tesouraria e as reconciliaçoes bancarias existentes a data de 3110112022 — para

conhecirnento; ——--

PONTO 4 — Oficio remetido pelo Vilarregense Futebol Clube para pedido de

subsidio anual — para deliberaçâo; — — —

DELIBERAcOEs TOMADAS

—-- PONTO I — Proposta para aprovação do Protocolo de Delegaçao de

Competencias, entre a Cãmara Municipal de Vila de Rei e a Junta de Freguesia de

Vila de Rei — para del beraçao;

Foi analisado mais uma vez a versâo final do protocolo de delegaçao de

competéncias a realizar pela Junta de Freguesia de Vila de Rei e a Camara Municipal de
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t
Do Docurnento apresentado, não houve por parte dos presentes nada a salientar,

uma vez que o assunto ja havia sido discutido em anteriores reuniöes corn a presidente,

tendo assim o mesmo sido aprovado por unanirnidade. Passando para a Assembleia de

Freguesia o mesmo documento para aprovação daquele Orgão. —----

PONTO 2 — Atualizaçao dos valores dos colaboradores referentes as

valorizaçoes rernuneratórias de acordo corn Orçamento de Estado para 0 ano de

2022 — para deliberaçao; —

De acordo corn as ultirnas tornadas de posição do Governo quanto as

atualizaçoes rernuneratôrias, através do disposto no art. 18° da Lei 114/2017 de 29 de

Dezembro (Lei do Orçarnento do Estado), vimo-nos assirn obrigados a realizar a

atualizaçâo para corn os colaboradores desta Junta de Freguesia. ----— —

— Dos documentos apresentados pelos serviços da Junta de Freguesia, as

rnesrnos forarn colocados a votação, urna vez que nao houve intervençOes por parte dos

elementos, tendo sido aprovados por unanirnidade os valores de acordo corn os

documentos que se anexa. — — —

PONTO 3 — Inforrnaçäo do presidente relativamente ao resumo rnensal de

tesouraria e as reconciliaçôes bancarias existentes a data de 3110112022 — para

conhecirnento; — — — — —

0 presidente da Junta deu a conhecimento dos presentes dos resurnos de

tesouraria e reconciliaçoes bancarias referente ao més de Janeiro. —

PONTO 4— Oficio remetido pelo Vilarregense Futebol Clube para pedido de

subsidio anual — pa a de iberaçâo; — — — —

0 Vilarregense FC através de urn ofIcio, vern pedir a esta Junta de Freguesia urn

subsidio rnonetário, para apoio as atividades desportivas e rnanutenção de escalOes de

forrnaçâo do clube. — — — — —

Corno tern sido normal ao longo destes anos, foi aprovado por unanirnidade

apoiar o Vilarregense FC no valor de rnil e quinhentos euros tendo o presidente
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FREGUESIA DE VILA DE REI

ENCERRAMENTO DA REUNIAO

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

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

dada por finda a reunião pelo Presidente da Junta, Sergio Manuel Mateus Francisco,

eram cerca de 17h15m, da qual, para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata,

que será assinada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila Rei, Sergio Manuel

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

processei em computador. —

%C~(sto ~J~,r%JL t-t~r-€vc
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