
FREGUESIA DE VILA DE REI

— ATA N.°312022 —

ATA APROVADA EM M NUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI

DATA DA REAL1zAcAO• 04 DE ABRIL DE 2022

PRESENCAS: PRES1DENTE: Sergia Manuel Mateus Francisco

SECRETAR 0: Luis Fernando Martins da Silva

—--TESOUREIRO: Maria Isabel Nunes Mendes —----

SECRETARIOU Luls Fernando Martins da Silva, secretário —

HORA DE ABER URA Deciarada aberta a reuniao, peio Presidente da Junta

de Freguesia, Sérgio Manuel Mateus Francisco, eram cerca das 14h 30m.

APROVA AODEATAEMMNUTA — -

—--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 deiiberou, por unanimidade, aprovar

a presente ata ern minuta a fim de produzir efeitos irnediatos. ---- —

—--ORDEM DO DIA ART. 53 DA LE1 N.°7512013 DE 12 DE SETEMBRO .

PONTO 1 — Aprovaçao da Prestaçao de Contas Relativamente ao Ano

Financeiro de 2021 — para deliberaçao, --- — —

PONTO 2 — Primeira Revisao ao Orçamento e Grandes Opçoes do Piano

para o Ano Financeiro do 2022— para deiiberaçao; —

PONTO 3 — Apreciaçao do inventário dos bens, direitos e obrigaçoes

patrirnoniais — para conhecmento; —

PONTO 4 — inforrnaçao do Gabinete da Secretaria, sobre a Sintese das

Requaiificaçoes Bancarias da Junta - para conhecimento; —

PONTO 5 — Aprovaçao do mapa de ferias do pessoai para o ano de 2022 —

para deiiberaçao; —-.—--

PONTO 6— Outros Assuntos.

DEL BERACOES TOMADAS —

PONTO 1 — Aprovaçao da Prestaçao de Contas Reiativamente ao Ano

Financeiro de 2021 — para de ibe açao — —

0 Presidente da Freguesia Sérgio Francisco fez uma breve introduçao e

saiientou o que de importante está descrito na prestação de contas. ---—
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Os presentes nada questioriaram, foi no imediato coiocado a votação tendo sido

aprovado por unanimidade a prestação de contas relativamente 80 ano financeiro de

2021. —

A mesma seguirá para deiiberaçao na prOxima assembleia de freguesia.

PONTO 2 — Primeira Revisäo ao Orçamento e Grandes Opçoes do Piano

para o Mo Financeiro de 2022— para deiiberação —----

Foram apresentados os documentos relativamente a prirneira revisão ao

orçamento e grandes opçOes do piano para o ano financeiro de 2022. Os presentes nada

questionaram. 0 presidente da Junta de Freguesia coiocou a mesma a votação, tendo

sido aprovada por unanimidade. —--- —--— —---

A mesma seguirá para deiiberaçao na prOxima assembieia de freguesia.

PONTO 3 — Apreciação do inventario dos hens, direitos e obrigaçoes

patrimoniais — para co hecimento --- —

Foi dado corihecimento do documento referente 80 inventãrio de bens, direitos e

obrigaçôes patrimonials. — —

—-- 0 presidente indicou o mesmo ponto para que seja dado conhecimento na

prOxima Assembiela de Freguesia. —

----------PONTO 4 — informaçäo do Gabinete da Secretaria, sobre a Sintese das

Requaiificaçôes Bancárias da Junta - para conhecimento; —----

— Foram revistos os docurnentos entregues aos membros para conhecirnento das

sinteses das requaiificaçoes bancarias da Junta de Freguesia. —

PONTO 5 — Aprovaçao do mapa de férias do pessoai para o ano de 2022 —

para deiiberaçao; — — — —

Foi apresentado para deiiberação o mapa de ferias do pessoai para o ano de

2022. Confirmadas as mesmas, foi coiocado a votação tendo sido aprovado por

unanimidade. — —

PONTO 6— Outros Assuntos. — — — —

—-- Nao houve outros assuntos de reievância, o presidente da freguesia fez urn

resumo do que tern sido a atividade da junta ate a presente data.

ENCERR EN ODAREUNiAO — —

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

apresentados na presente reunião de Junta se dão como integraimente transcritos, foi
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dada por finda a reuniâo pelo Presidente da Junta, Sérgio Manuel Mateus Francisco,

eram cerca de l7hOOm, da qual, para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata,

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

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

processeiemcomputador. — —
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