
FREGUESIA DE VILA DE REI

— —--- ATA N.°1/2019 — —

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI --- —

--—------DATA DAREALIzAcA0: 2 DE JANEIRO DE 2019 —

PRESENCAS: PRESIDENTE: Sergio Manuel Mateus Francisco

SECRETARIA: Luis Fernando Martins da Silva —------

TESOUREIRO: Maria Isabel Nunes Mendes —

SECRETARIOU: Luis Fernando Martins da Silva , secretário —

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

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

-APROVACAODEATAEMMINUTA - -

—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 ern minuta a urn de produzir efeitos imediatos. —

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

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

Requaliflcaçoes Bancárias da Junta — para conhecimento; —

PONTO 2 — Proposta para constituição de fundo de maneio para 2019 — para

deliberaçao; — — —

PONTO 3 — Proposta para constituiçao de fundo de caixa para o Posto de

Correios de Vila de Rei — para deliberaçao; --- — —----

PONTO 4 — Pedido da Associaçäo Hurn. Bornbeiros Vol. De Vila de Rei de

subsidio para aquisiçao de ambulância de socorro — para deliberaçao; —

PONTO 5 — Pedido da Associaçäo do Vale da Urra, para atribuiçao de urn

subsIdio para 20~ ediçao da prova de vinhos do Vale da Urra — para deliberaçao;

PONTO 6— Proposta para realização de seguro para o Posto dos CTT de Vila

de Rel — para deliberação; —----—

--——----PONTO 7 — Proposta quanto ao Regulamento para constituição do Fundo de

Maneio para o anode 2019— para deliberaçao; —

PONTO 8 — Pedido de apoio da Associaçao da Borda da Ribeira para 10

Festival do Alrneirao, Azeite e Pao — para deliberaçao; —----- —
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FREGUESIA DE VILA DE REI

DELIBERAçOEs TOMADAS

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

Requalificaçoes Bancarias da Junta — para conhecimento; —

—-- Foram apresentados os docurnentos referentes as requalificaçoes bancarias da

Junta de Freguesia, para conhecirnento de todos os membros. —

PONTO 2— Proposta para constituiçâo de fundo de maneio para 2019— para

deliberaçao; — — — —

Foi apresentada aos presentes a proposta para constituição do fundo de rnaneio

para 2019, conforme documentos que se anexarn. Dos membros não houve qualquer

questão, tendo-se passado a votação e ficado o mesmo aprovado por unanimidade.

PONTO 3 — Proposta para constituiçäo de fundo de caixa para 0 Posto de

Correios de Vila de Rei — para deliberaçao; -— —

Foi apresentada aos presentes a proposta para constituição do fundo de caixa

para 2019, confomie docurnentos que se anexam. Dos membros não houve qualquer

questâo, tendo-se passado a votaçâo e ficado o mesmo aprovado por unanimidade.

--——----PONTO 4 — Pedido da Associação Hum. Bombeiros Vol. De Vila de Rei de

subsidio para aquisiçäo de arnbulancia de socorro — para deliberação;

A Associaçao dos Bombeiros Voluntários de Vila de Rei, corn varias

necessidades logisticas e algum envelhecirnento do parque de viaturas, vern através de

urn oficio remetido pela direçao da Associaçao pedir o apoio monetários da Junta de

Freguesia de Vila de Rei, para a aquisição de urna Arnbulância de Socorro.

Dos presentes houve a necessidade da saida da sala do Presidente da

Freguesia por fazer parte do quadro de cornando daquela Associaçao. Os restantes

rnernbros aprovaram por unanimidade urn subsidio de 750€ para assirn apoiar a

corporaçâo na compra do referido veiculo. — —-— —

--——----PONTO 5 — Pedido da Associaçao do Vale da Urra, para atribuiçao de urn

subsidio para 20~ ediçao da prova de vinhos do Vale da Urra — para deliberaçao;

Foi recebido urn oficlo rernetido pela Associaçao do Vale da Urra fazendo

referencia a organização da 20a ediçao da prova de vinhos daquela localidade. Para o

efeito pedirarn os responsáveis a Junta de Freguesia de Vila de Rei, da possibilidade de

contribuirem corn algurn apoio, conforrne tern sido habito. Os presentes em nada se
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FREGUESIA DE VILA DE REI

opuserarn, tendo sido o mesmo aprovado por unanirnidade apoiar a evento corn a oferta

de alguns produtos endOgenos no valor de 50€. —

—--PONTO 6— Proposta para realizaçao de seguro para o Posto dos CTT de Vila

de Rei — para deliberaçao; — — —

De acordo corn a protocolo celebrado entre a Junta de Freguesia de Vila de Rei e

as CU — PORTUGAL, ficou de se proceder a aquisição de urn seguro para instalaçOes e

equiparnentos, onde tarnbern conternplasse roubo ou danos por intrusão. Dos presentes

ern nada se opuseram, tendo o rnesrno passado a votação e resultado do mesmo, foi

aprovado por unanirnidade, ficando os serviços da secretaria da Junta de Freguesia de

iniciarern o processo de realização do seguro pretendido. — —

—PONTO 7 — Pedido de apoio da Associaçao da Borda da Ribeira para 10

Festival do Almeirao, Azeite e Pao — para deliberaçao; —

—-- Corn a realizaçao do prirneiro festival do alrneirão, azeite e pão, na Freguesia, a

Associaçao da Borda da Ribeira, corno organizadora pediu a esta junta de freguesia a

possibilidade de apoiar a rnesrna. — —

Quanto a este evento, o Presidente Sergio Francisco cornunicou aos presentes

da satisfaçao que era este festival para ele e decerto urna aposta futura para a Freguesia,

deixando a consideração a possibilidade de apoiar o rnesrno corn a oferta dos sacos para

entrada no festival. Para os presentes este evento tarnbern seré urna grande referencia

para a Freguesia e para a região, tendo sido aprovado por unanirnidade a proposta

apresentada pelo presidente corn a aquisição do rnaterial pedido pela organização.

—--ENCERRAMENTODAREUNIAO —

----—----E não havendo rnais nada a tratar — e referindo que todos as documentos

apresentados na presente reunião de Junta se dão corno integralrnente transcritos —, foi

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

erarn cerca de 17h40rn, da qual, para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata,

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

Mateus FrMncisco e par rnirn, Luis Fernando Martins da Silva, que a secretariei e

processei ejn computador. —

~,-,_ ~~-a-9°
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