
FREGUESIA DE VILA DE REI

— — ATA N.°10/2019--— — —

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI —

DATA DA REALIZAcAO: 12 DE SETEMBRO DE 2019 —-—

PRESEN AS: 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 reuniâo, pelo Presidente da Junta

de Freguesia, Sergio Manuel Mateus Francisco, eram cerca das l4hOOm. -—

APROVACAO DE ATA EM MINUTA —

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 deiiberou, por unanimidade, aprovar

a presente ata em rninuta a rim de produzir efeitos imediatos. —

ORDEM DO DIA (ART 53 DA LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO):

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

Requalificaçoes Bancarias da Junta de Freguesia — para conhecimento;

----—----PONTO 2 — Proposta do gabinete de secretaria, sobre a consolidação de

mobilidade de acordo com os termos do n.° I do art. 99° da Lei 35/2014 de 20 de

junho e alinea e) do art. 19° da Lei 75/2013 de 12 de setembro — para deliberaçao;

PONTO 3 — Pedidos de apoio de Associaçoes da Freguesia a Junta de

Freguesia de Vila de Rei — para deliberaçäo; — —

PONTO 4— Aprovaçao da quinta alteraçao ao Orçamento e Grandes Opçoes

do Piano para o ano financeiro de 2019— para deiiberaçao.

—--DEuBERAcOE5 TOMADAS

PONTO 1 — lnformaçäo do Gabinete da Secretaria, sobre a Smntese das

RequalificaçUes Bancárias da Junta de Freguesia — para conhecimento; ---—

Foi previamente distribuldo, para conhecimento, a todos os membros a

documentação onde se reflete toda a documentaçao relativamente as reconciliaçOes
bancarias respeitantes ao mès de Junho do corrente ano.

----------Por parte dos presentes não houve quaisquer dâvidas ou questOes a colocar ao
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Presidente Sergio Francisco, no que respeita ao ponto supra mencionado.

PONTO 2 — Proposta do gabinete de secretaria, sobre a consolidaçao de

mobilidade de acordo corn os termos do n.° I do art. 99° da Lei 3512014 de 20 de

junho e alinea e) do art. i9° da Lei 7512013 de 12 de setembro — para deiiberaçao;

Pertencendo o colaborador Helder Rosa Garcia aos quadros de pessoal da

Freguesia de Fundada, e encontrando-se em mobilidade entre serviços, na Freguesia de

Vila de Rei desde o dia 01 de Janeiro de 2019, considerando que o mesmo se encontra

nurna situaçâo de mobilidade a mais de seis meses, propOe-se nos termos do n.° 1 do

art. 990 da Lei Geral do Trabalho em FunçOes Publicas, aprovada pela lei 35/2014 de 20

de junho, que seja deliberado pela Junta de Freguesia de Vila de Rel, nos termos da

alinea e) do art. 19~, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, a abertura de procedimento para

consolidaçao da mobilidade do trabalhador em causa, na carreira e categoria de origem,

de Assistente Operacional, na 4a posição remuneratôria, nivel 4, no valor 635.07€, nos

termos do Decreto-Lei n.° 29/2019 de 20 de Fevereiro. — ——--

Os presentes em nada se opuserarn, tendo o mesmo sido aprovado por

unanirnidade. Ficando para dar cumprirnento a alinea a) do n.° 3 do art. 99° da LTFP,

soiicitar-se o acordo para corn a Junta de Freguesia de Fundada, enquanto Orgao de

origern.—---------- — — — —

----—----PONTO 3 — Pedidos de apoio de Associaçöes da Freguesia a Junta de

Freguesia de Vila de Rei — pa a de iberaçao; — —

A Secretaria da Junta de Freguesia de Vila de Rei, recebeu vários pedidos de

apoio de algumas associaçOes da Freguesia, nomeadamente da Associaçâo Casa dos

Arnigos do Pisao, com pedido de apolo para o Festival das Saladas Frias, ao qual foi

aprovado por unanimidade apoiar este evento no práximo ano incentivando a Associaçao

a colocar o mesmo no piano de atividades e ai haver a possibilidade e cabimento de

apoiar este Festival. —------ — — —

A Casa do Benfica de Vila de Rei todos os anos organiza urn encontro de

concertinas, atividade esta de arnbito nacional, onde poderemos dizer que e o maior

evento do Concelho. A junta de Freguesia todos os anos aposta neste mesmo encontro e

este ano foi aprovado por unanimidade continuar a apoiar, oferecendo 200 lernbranças

para todos os tocadores presentes. —----— — — —

A Associaçao de Moradores dos Casais de Baixo endereçararn a esta Junta de
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Freguesia urn pedido de apoio corn vista a organização do segundo passeio de tratores

que a rnesma está a organizar. Foi aprovado por unanimidade apoiar corn o valor

rnonetário de cern euros, dotado para atividades da associação para o ano de 2019.

A Associaçao e União Desportiva e Cultural os Lousanenses vérn pedir a esta

Junta de Freguesia o subsidio anual que estã destinado para a mesrna, as membros

presentes, bern corno a presidente da Freguesia aprovararn por unanirnidade ainda nâo

transferir a verba pedida, urna vez que fol entregue a Associação urn apoio de rnaterial,

mais propriarnente tinta para pintura da Sede. —

A Associação Desportiva Recreativa e Cultural da Seada, velo através de oficia

solicitar a Junta de Freguesia a subsidia anual para apoio das atividades da Associaçao.

Os mernbros presentes aprovararn par unanirnidade a transferencia da verba ern causa

para a referida Associaçao. —---------- —

PONTO 4 — Aprovaçao da quinta alteraçao ao Orçamento e Grandes Opçôes

do Piano para o ano financeiro de 2019— para deliberaçao. —

Forarn analisados as docurnentos relativamente a quinta aiteraçao realizada ao

Orçarnento € Grandes Opçoes do Piano para a ano financeira de 2019, nãa havendo

Duvidas por pare dos presentes, a rnesrno foi apravado par unanirnidade. —

ENCERRAMENTODAREUNIAO — — — —

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

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

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

erarn cerca de l7hOOrn, da quai, para constar e devidos efeitos se iavrou a presente ata,

que será assinada peio Presidente da Junta de Freguesia de Vila Rel, Sergia Manuel

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

processei ern cornputador. —---—
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