
FREGUESIA DE VILA DE REI

ATA N.°412022 —

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI

DATA DA REALIzAcA0: 02 DE MAIO DE 2022 —----

PRESENQAS PRESIDENTE Sergio Manuel Mateus Francisco —

----------SECRETARIO LuIs Fernando Martins da Silva —

TESOUREIRO: Maria Isabel Nunes Mendes

SECRETARIOU: Luis Fernando Martins da Silva, secretário

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

de Freguesia, Sergio Manuel Mateus Francisco, erarn cerca das 14h 30m.

APROVACAODEATAEMMNUTA —

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 deliberou, por unanimidade, aprovar

a presente ata em minuta a tim de produzir efeitos imediatos. ——-- —------

ORDEM DO DIA (ART 53 DA LEI N °7512013. DE 12 DE SETEMBRO)

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

Requalificaçoes Bancárias da Junta - para conhecimento —

PONTO 2 — lnformaçao WC antigas piscinas da devesa — para

conhecimento; — — —

DELIBERACOES TOMADAS

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

Requalificaçoes Bancárias da Junta - para conhecmento -.

Forarn apresentadas as sinteses e reconciliaçOes bancarias da junta de freguesia

do més de Abril de 2022, tendo sido dadas a conhecer a todos os membros.

PONTO 2— lnformaçao WC antigas piscinas da devesa — para deliberaçao; --

0 presidente inforrnou os presentes do ponto de situaçâo relativamente a

construção de uma casa de banho para pessoas de mobilidade reduzida junto as antigas

piscinas da devesa. — — —

Do que foi verificado no local pelo engenheiro e outros parceiros, verificou-se que

teriarn que existir obras de fundo para haver uma sustentação das terras, uma vez que o

local onde ficaria a mesma ao nivel do suporte de terras notava-se que estava corn muita
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insegurança. Destes trabalhos todos verificasse que os custos são bastante avultados

para uma casa de banho que em termos práticos, felizrnente não seria de utilizaçao

diana. Verificado todos Os pros e contras e havendo a possibilidade de se melhorar uma

das existentes para esse fim, tornou-se a iniciativa de nao se construir de raiz um WC,

mas sim adotar urn existente que tivesse condiçOes para os utilizadores de mobilidade

reduzida. —

Os presentes em nada se opuserarn, tendo o mesmo sido colocado a votação €

aprovado por unanirnidade a proposta do presidente de se adaptarjá o espaço existente.

ENCERRAMENTODAREUNAO —--—

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

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

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

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

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

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

processei em computador. — — —
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