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FREGUESIA DE VILA DE REI

ATA N.°1 112019

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REt

DATA DA REALIzAcA0: 18 DE OUTUBRO DE 2019

PRESENCAS: 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 AGERTURA: Declarada aberta a reunião, 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.°7512013 de 12 de

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

a presente ata em minuta a fim de produzir efeitos imediatos.

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

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

Requalificaçoes Bancarias da Junta de Freguesia — para conhecimento;

PONTO 2 — Oficio remetido pela Associaçao Hum. Dos Bombeiros

Voluntarios de Vila de Rei — para deliberaçao;

PONTO 3 — lnformação do responsavel da secretaria quanto a apresentaçao

de programa inforrnatico — para deliberaçao; —

PONTO 4— Proposta para atualizaçäo das rendas para o ano de 2020 — para

deliberação; — —

PONTO 5 — Proposta para aprovação da regularizaçao quanto ao

arrendamento da Sr.a Dr.a Maria Margarida Amaral de Abreu Proença — para

deliberaçao;

PONTO 6 — Proposta para aprovaçao da regularização quanto ao

arrendamento da Si’? Maria de Fatima Rodrigues Francisco — para deliberaçao;

PONTO 7 — Oficio remetido a EDP Comercial, corn vista a rescisão de

contrato de fornecimento de energia eletrica nom edificio situado na Rua Manuel

Lucas, em Milreu — para conhecirnento; — —
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FREGUESIA DE VILA DE REI

DELIBERAçOEs TOMADAS

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

Requaliflcaçoes Bancárias da Junta de Freguesia — para conhecimento;

Foi previarnente distribuido, para conhecimento, a todos Os membros a

documentação onde se reflete toda a documentação relativarnente as reconciliaçOes

bancarias respeitantes ao més de Setembro do corrente ano.

Por parte dos presentes nao houve quaisquer düvidas ou questöes a colocar ao

Presidente Sergio Francisco, no que respeita ao ponto supra mencionado.

PONTO 2 — Oficio remetido pela Associaçao Hum. Dos Bombeiros

Voluntérios de Vila de Rei — para deliberaçao;

Foi remetido pela direçao da Associaçao Hurnanitaria dos Bombeiros Voluntarios

de Vila de Rel urn oficio corn urn pedido de apoio, urna vez que Os mesmos necessitam

de intervencionar os balnearios masculinos € a cozinha, podendo dar assim maior

qualidade aos cerca de cinquenta elernentos que detern no corpo ativo. Este apoio passa

essencialmente por material de construção que necessitam para as obras de

rernodelaçao. —

0 presidente, ja tendo rnantido reuniOes corn o Presidente da Direçao, propôs

aos presentes que o apoio passaria pela cornpra de azulejo para o chao quer da cozinha,

quer dos balnearios, nurna area de cerca de 100m2.

Os presentes ern nada se opuserarn, tendo sido aprovado por unanimidade a

compra do material que perfaz urn total de cerca de rnil euros. —

—PONTO 3 — lnformaçao do responsavel da secretaria quanto a apresentaçäo

de programa informatico — para deliberaçao; —

De acordo corn urna reuniâo solicitada por uma empresa de prestação de

serviços de software para Freguesias., o responsavel pela secretaria realizou uma

informaçao resumindo assirn quais os produtos que a mesma oferece € quals seriarn as

vantagens € desvantagens que teriamos corn a aquisição do mesmo. -—

Da conclusao da rnesrna e da diferença de valores que nos é oferecido quer pela

presente empresa, quer por esta que nos solicitou a reunião, ficou deliberado por

unanimidade manter o rnesrno s€rviço, ressalvando as conclusoes que foram

transrnitidas pela secretaria, de continuidade de estar atento as necessidades urna vez
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FREGUESIA DE VILA DE REI

que se preveern algurnas alteraçOes, principairnente ao nivel do novo SNC-AP.

PONTO 4 — Proposta para atualizaçao das rendas para o ano de 2020 — para

deliberaçao;

Nos termos do art.° 24° da Lei n° 6/2006, de 27 de fevereiro, conjugado corn o n°

3 do art.° 17° do Regulamento Geral da Tabela de Taxas da Freguesia de Vila de Rei,

bern corno do aviso do INE fl.0 15225/2019 de 13 de seternbro de 2019, referente a
publicaçao do coeficiente de atualizaçao de rendas para 2020 (1,0051), virnos desta

forma propor aos presentes a alteraçao, atualizando assirn as rendas para o ano de 2020

inerentes aos fogos habitacionais que deternos.

Os rnernbros do executivo em nada se opuseram, tendo a atualização sido

aprovada por unanimidade. — — —

----------PONTO 5 — Proposta para aprovaçao da regularizaçao quanto ao

arrendamento da Sr? Dr? Maria Margarida Amaral de Abreu Proença — para

deliberaçaa;

0 Presidente da Freguesia comunicou aos presentes que tinha tornado a posiçâo

de regularizar a situaçâo de arrendamento que a medica Maria Margarida Amaral de

Abreu Proença detem neste rnomento, uma vez que a mesma, jã não exerce funçOes

medicas no Conceiho e conforme descrito nos regulamentos e contrato, a inclina terã que

deixar a habitaçao. — —

Os presentes conhecedores da situação e sabendo das inconformidades que

estã a situação aprovararn por unanimidade dar plenos poderes ao presidente para a

resoluçao célere deste assunto. — —

PONTO 6 — Proposta para aprovaçao da regularizaçao quanto ao

arrendamento da Sr.a Maria de Fatima Rodrigues Francisco — para deliberação;

0 presidente deu a conhecer aos presentes da inforrnaçao transrnitida a inclina

Maria de Fatima Rodrigues Francisco, uma vez que a rnesma também não está a

obedecer as obrigatoriedades do arrendamento, isto relativarnente a sua situação de

rnorada. A rnesma detém neste rnomento rnorada fora do conceiho de Vila de Rei o que

para se rnanter a usufruir de habitaçao da Junta de Freguesia terá que regularizar essa

situação. — — —

Posto isto, o Presidente Sergio Francisco viu-se na obrigaçao de enviar uma

carta registada para que a mesma regulariza-se a sua situação na maior brevidade
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FREGUESIA DE VILA DE REI

possivel, podendo ter que se anular o contrato de arrendamento mantido entre as partes.

PONTO 7 — Oficio remetido a EDP Cornercial, corn vista a rescisäo de

contrato de fornecimento de energia eletrica nom edificio situado na Rua Manuel

Lucas, ern Milreu — para conhecimento;

0 Presidente da Junta de Freguesia informou os membros do executivo da

rescisào de contrato de fornecimento de eletricidade nas instalaçoes usadas ha alguns

anos na Localidade de Milreu aquando ainda havia a deslocaçao de funcionarios de

saáde para prestação de serviços medicos. Este edificio ha mais de quatro anos que não

detem qualquer tipo de serviços e utilizaçao. Por ai se ter concluindo que não ha

necessidade de se estar a pagar alugueres de contadores e outros valores, uma vez que

não ha consumos energéticos nenhuns ——--

ENCERRAMENTO DA REUNIAO

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

apresentados na presente reuniâo de Junta se dao como integralmente transcritos —, foi

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

eram cerca de 17h30m, da qual, para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata,

que sera assinada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila Rei, Sérgio Manuel

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

processei em computador. —

S~M~o “1”~tL 4~A, A*G-NtSt-tp
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