
FREGUESIA DE VILA DE REI

ATA N.°112021

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI

DATA DA REALIzAcA0: 12 DE JANEIRO DE 2021

PRESENCAS: PRESIDENTE: Sergio Manuel Mateus Francisco

SECRETARIA: Luis Fernando Martins da Silva

TESOUREIRO: Maria Isabel Nunes Mendes

SECRETARIOU: Luis Fernando Martins da Silva, secretãrio ------ —

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.°7512013 de 12 de

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

a presente ata em minuta a fim de produzir efeitos irnediatos. —

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 Bancarias da Junta — para conhecirnento;

PONTO 2— Proposta para contrato corn a empresa GALP — programa GALP

Frota para aquisição de combustivel para viaturas e equipamentos da Junta de

Freguesia — para deliberaçao; — —

PONTO 3 — Entrega de premios referentes ao concurso de natal “Cartas ao

Pai Natal”. ----—

DELIBERAçOEs TOMADAS

PONTO 1 — lnformaçao do Gabinete da Secretaria, sobre a Sintese das

Requalificaçôes Bancárias da Junta — para conhecimento;

Foram apresentados os documentos referentes as requalificaçOes bancarias da

Junta de Freguesia, para conhecimento de todos os membros.

PONTO 2 — Proposta para contrato corn a empresa GALP — programa GALP

Frota para aquisição de cornbustivel para viaturas e equipamentos da Junta de

Freguesia — para deliberaçao; — —

Avaliando todas as necessidades e custos inerentes a aquisição de
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combustiveis, foi pedido preço diretamente a entidade GALP, corn vista a possibilidade

de conseguir dirninuir a carga financeira dos cornbustiveis, urna vez e avaliada todas as

opçOes quer log isticas, quer de oportunidades que o concelho oferece, os valores anuais

são bastante avultados. — —

— Assirn sendo e corn o pedido de cotação recebido pela Junta tie Freguesia,

conforrne docurnento apresentado, verificarnos que a essa possibilidade de baixar ern

terrnos de tesouraria os valores quanto a esta rubrica. — —

Os membros, ja conhecedores € impulsionadores tarnbern para que se

conseguisse dirninuir a carga financeira, aprovararn por unanirnidade a proposta

apresentada, iniciando-se assim o processo de adjudicaçao corn a entidade GALP, ainda

durante este rnès de Janeiro, tendo urn prazo contratual por urn periodo tie urn ano.

PONTO 3 — Entrega de premios referentes ao concurso de natal “Cartas ao

Pai Natal”. — —

Conforme tern sido organizado desde que este Executivo tornou posse, o

concurso de cartas ao pai natal, corn o objetivo de influenciar os rnais novos a

escreverern rnais e rnelhor, utilizarern a escrita para nao se perderem costurnes antigos

corn a entrada das novas tecnologias cada vez rnais cedo na vida dos rnais novos e

rnarcar tarnbern urna epoca que a todos diz bastante. —

Assirn sendo € depois de avaliados todos os trabalhos, o presidente Sergio

Francisco, bern corno todos os elernentos do executivo dirigirarn-se ao Agruparnento de

Escolas de Vila de Rei para presentear os prerniados de acordo corn os prérnios que

estavarn estipulados no regulamento do concurso. —

ENCERRAMENTODAREUNIAO —

E nâo havendo rnais nada a tratar — e referindo que todos os docurnentos

apresentados na presente reunião de Junta se dao 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 sera assinada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila Rei, Sergio Manuel

Mateus Francisco e por rnirn, Luls Fernando Martins da Silva, que a secretariei e

processei ern cornputador. — — —
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