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Ata aprovado em minuta da Sessao Extraordinaria da Assembleia de

Freguesia do Vila de Rei, realizada no dia cinco de agosto de dois mu e vinte 0 urn,

na sede da Junta de Freguesia, conformo convocatória datada a dez de dezombro

do corrente ano, previamente distribuida.

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

Alberto Luis da Silva, 1.0 Secretária, Sr.0 Claudia Cristina Lopes Antunes e pela Sr.a

Maria Natélia Lourenço Dias como r secretéria desta Assembleia de Freguesia.

Estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia:

Sr. Carlos Manuel Meneses Garcia, Sr. Luis Miguel Aparicio Branco, Sr.0 Tânia Sofia

Mendes Lucas, Sr. Antonio André Vicente, Sr. Antonio Marques da Silva e o Sr. José

AlvesDias. —------ — — — —

----—----O Sr. Sérgio Manuel Mateus Francisco, Presidente da Junta esteve presente em

representação da mesma, bem como os restantes membros do executivo, Luis Fernando

Martins da Silva e Maria Isabel Nunes Mendes. —---- — — —

0 Sr. Prosidente da Mesa deu inicio a Sessao pelas 19h30, usando da palavra

para cumprimentar todos os membros presentes e os membros do executivo também

presentes. — — — — — — —

APROVA AO DE ATA EM MINUTA —

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

setembro, a Assembleia do Freguesia deliberou, por unanirnidade, aprovar a

presente ata em minuta a fim do produzir efeitos imediatos. —~

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

PONTO I — Proposta para atribuiçao do reconhecimento e lembrança aos

colaboradores com 25 e 30 anos ao serviço da Freguesia de Vila de Roi — para

deliberaçao em mi ta; — —----------— —

PONTO 2 — Aprovaçao da alteraçao ao valor base o prazo de execução do

procodimento de consulta prévia da obra de Ampliaçao do Edificio Sede da Junta

do Froguosia de Vila de Rei — para deliberaçao em minuta;

PONTO 3 — Autorizaçäo de assunçao do compromissos plurianuais relativos

a obra do Ampliaçâo do edificio sede da junta de freguesia do Vila de Rei — pa a

deliberaçao em minuta; — — —
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DELIBERAcOEs TOMADAS. —

PONTO 1 — Proposta para atribuiçao de reconhecimento e lernbrança

colaboradores corn 25 e 30 anos ao serviço da Freguesia de Vila de Rei — para

deliberaçao em mi uta;

0 presidente da junta de freguesia de vila de rei, comunicou aos presentes da

intenção de demonstrar reconhecimento aos colaboradores que fazern pane dos quadros

da junta de freguesia corn 25 a 30 anos de serviço, uma vez, qua nunca haveria sido feito

anteriormente e por toda a disponibilidade e anos que os mesmos demonstraram sempre,

havia esse propôsito. — — — —

Dos membros das bancadas presentes em nada se opuseram. Tendo sido no

imediato passado a votação. Finda a mesma, a proposta em causa, foi aprovada por

unanirnidade. —---- — —--------—------

PONTO 2 — Aprovaçao da alteraçâo ao valor base e prazo de execuçâo do

procedirnento de consulta prévia da obra de Ampliaçao do Edificio Sede da Junta

de Freguesia de Vila de Rei — para deliberação em minuta; —

A Junta de Freguesia de Vila de Rei, por despacho de 24 de malo de 2021, tinha

aprovado o procedimento de consulta previa para a realizaçao da empreitada de

construção de obras de alteração e ampliação do edificio da sede da mesma, corn urn

preço base de 100.000,00€ a urn prazo de execução de 6 meses. No entanto e face a

vãrios fatores principalmente por todas as empresas convidadas apresentarem valores

acirna do preço base, principalmente por declararern qua nao conseguiriarn realizar os

trabaihos de empreitada pelo valor base. Em reunião com os empreiteiros convidados e

executivo, aprovou-se aumentar o prazo e o preço base para a mesma, para 8 meses e

corn urn valor de 148.000,00€. — —--------—--—-- ——

Dos presentes, compreendendo todas as vicissitudes que levaram a que haja

essa necessidade, não colocaram questOes de relevo. Tendo o presidente da mesrna

colocada a proposta a votaçâo. —----

A rnesma foi aprovada por unanimidade. — — —

----------PONTO 3— Autorizaçao de assunção de compromissos plurianuais relativos

a obra de Ampliaçao do edifIcio sede da junta de freguesia de Vila de Rei — para

deliberação em minuta; --— — —

De acordo corn os documentos apresentados para a autorização de assunção de

cornprornissos plurianuais e não havendo por pane dos presentes quaisquer questöes a
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colocar. 0 presidente da assembleia colocou Os documentos a votação. Tendo sido

aprovado par unanimidade.

ENCERRAMENTO DA REUNIAO

—--Naa havenda mais nada a tratar e sublinhanda que todos as dacumentos

apresentados se dao coma integralmente transcritos em anexa, a Presidente da Mesa,

Sr. José Alberta Luis da Silva, deu por encerrada a Sessaa ordinaria, eram cerca de

20h20. Desta se lavrou a presente ata, que depois de lida e apravada, serã assinada pelo

Presidente da Assembleia, Sr. José Alberto Luis da Silva, e por mim, Claudia Cristina

Lopes AptLfl~es, primqi~ secretária, que a redigi e pracessei em computador. -—

“14 /LYp~xt~ is’- c~=~ £~Q c-\
C\c~cxkxn~ s4~v~c~ Aoia~c ,~ rAiv~o

Vrequesia
i~O Pci

No Cer,tro do scu Ben Estor

/


