
FREGUESIA DE VILA DE REI

— ATA N.° 1212018 —

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REt —

DATA DA REALIzAcA0: 4 de DEZEMBRO de 2018 —

PRESENCAS: PRESIDENTE: Sergio Manuel Mateus Francisco

SECRETARIO: Luls Fernando Martins da Silva —

TESOUREIRO: Maria Isabel Nunes Mendes ----

SECRETARIOU: Luls Fernando Martins da Silva, secretário — —

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

Freguesia, Sérgio 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, par unanimidade, aprovar

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

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

PONTO I — inforrnaçao do Gabinete da Secretaria, sabre a Sintese das

Requalificaçôes Bancarias da Junta — para canhecirnento; -----—----

PONTO 2 — Atribuiçao de escaiao de abono de familia aos colaboradores da

Junta de Freguesia Luls Moreira e Manuel Morgado — para deliberaçao;

— PONTO 3 — Proposta para atribuiçao de isençào de taxas a Santa Casa da

Misericórdia de Vila de Rei — para deiiberaçaa;

PONTO 4 — Proposta de Alteraçao ao Acordo de Delegaçao de

Competéncias do Municipio de Vila de Rei, na Junta de Freguesia de Vila de Rei —

para deliberaçao; — -. —

PONTO 5 — Aprovaçao do Orçarnento e Grandes Opçoes do Piano para o

ano financeiro de 2019— para deiiberaçao; — —

PONTO 6 — Aprovaçao da Norma de Controlo interno para o ano de 2019 —

para deliberaçao; — — — — ——--

PONTO 7 — Proposta quanto ao Regulamento do Fundo de Maneio para o

ano de 2019— para deiiberaçao; — — —
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FREGUESIA DE VILA DE REI

(Continuacao da ata n.° 1212018 datada do dia 4 de dezembro de 2018)

PONTO 8 — Apresentaçao e aprovaçäo do mapa de pessoal para o ano de

2019— para deliberaçao; — — —----—

PONTO 9 — Autorizaçao do assunçao de compromissos plurianuais — para

deliberaçao; — — —

PONTO 10 — Atualizaçao da Tabela de taxas para o ano de 2019 — para

deliberação; —

PONTO 11 — Proposta para aprovaçao do protocolo entre a Junta de

Freguesia de Vila do Rei 005 CTT — Correios de Portugal - pan deliberação.

DELIBERACOES TOMADAS —

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

Requalificaçöes Bancarias da Junta — para conhecimento; — —

—-- Fol apresentado aos presentes os documentos relativamente as sinteses

bancarias e requalificaçOes bancarias relativarnente ao més de novembro de 2018, para

conhecimento. — — —------ —---— —

PONTO 2— Atribuiçao de escalao de abono de familia aos colaboradores da

Junta do Freguesia Luis Moreira e Manuel Morgado — para deliberação; —

De acordo corn as alteraçoes que tern sido irnplementadas pelo governo quanto

aos descongelarnentos de rernuneraçOes para corn os colaboradores da funçao püblica,

foi apresentado aos membros do executivo as atribuiçoes referente aos escaloes de

abono de famIlia dos colaboradores Luls Moreira e Manuel Morgado. —

Nao havendo quaisquer questOes sobre o assunto, o mesrno foi a votaçâo, tendo

sido aprovado por urianimidade. — —----- —

PONTO 3 — Proposta para atribuiçao de isençao de taxas a Santa Casa da

Misericordia de Vila de Rei — para deliberação; —

—-- Foi apresentado aos membros presentes da proposta para atribuir a santa casa

da misericardia de Vila de Rei isenção sobre as taxas que a Junta de Freguesia detem. --

Colocado a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade.

PONTO 4 — Proposta de Alteraçao ao Acordo de Delegação de

Competencias do Municipio de Vila de Rei, na Junta do Freguesia de Vila de Rei —

para deliberaçäo; —--- —---- —--— —----— —

0 presidente apresentou aos presentes a minuta do novo protocolo de delegaçao
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FREGUESIA DE VILA DE REI

(Continuacao da ata n.° 1212018 datada do dia 4 de dezembro de 2018)

de competéncias que foi proposto pelo municiplo, de acordo corn o histOrico dos

trabaihos efetuados pela Junta de Freguesia. -----

0 Presidente expiicou as aiteraçOes e vaiores que foram atualizados. -----

Nada houve a esciarecer mais aos membros, passando-se seguidamente para

votação. Tendo sido aprovado por unanimidade, passando este documento para

deiiberaçao na prOxima assernbieia de freguesia. —

PONTO 5 — Aprovaçao do Orçamento e Grandes Opçoes do Piano para o

ano financeiro de 2019— para deiiberaçao; —

Forarn apresentados aos presentes todos os docurnentos relativamente ao

orçamento e grandes opçaes do piano para o ano financeiro de 2019, dos quais alguns

pontos foram referenciados, em virtude do aumento do valor orçamentado

comparativarnente ao ano de 2018. — —

Os presentes ouvido as expiicaçoes dadas peio Presidente da Freguesia, em

nada se opuseram, tendo o mesmo sido coiocado a votação, verificando-se a sua

aprovação por unanimidade. ------ — —

PONTO 6 — Aprovaçao da Norma de Controio interno para o ano de 2019 —

para deliberação; — — — —

—— Foi apresentado a Norma de Controio interno para o ano de 2019.

Nao houve por parte dos presentes quaisquer questão a coiocar, tendo-se

passado de seguida para votação, ficando o documento em discussao, aprovado por

unanimidade. —---—----- —------------- ——-- —--—

PONTO 7 — Proposta quanto ao Reguiamento do Fundo de Maneio para o

ano de 2019— para deiiberaçao; — —

0 Presidente apresentou aos presentes o Reguiamento do fundo de manelo para

2019, informando que nao houve aiteraçOes em reiaçao ao ano passado. Nao havendo

questOes pertinentes por parte dos presentes, foi o mesmo para votaçâo, tendo sido

aprovado por unanimidade. — —

PONTO 8 — Apresentaçao e aprovação do mapa de pessoai para o ano de

2019— para deiiberaçao; ---- —------

0 mapa de pessoai para 2019 foi apresentado aos presentes para se

pronunciarern quanto ao quadro apresentado. Dos presentes nenhum se opOs aos
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FREGUESIA DE VILA DE REI

(Conflnuacao da ata n.° 1212018 datada do dia 4 de dezembro de 2018)

nCimeros apresentados, passando de seguida para votaçao, tendo a mesmo sido

aprovado por unanimidade. — —

PONTO 9 — Autorizaçäo de assunçäo de compromissos plurianuais — pan

deliberação; — —

—-- De acordo corn as compromissos plurianuais da Junta de Freguesia, foi o

documento apreciado pelos presentes, que em nada questionaram o Presidente. Assim

sendo, passou de seguida a votação, tendo o mesmo sido aprovado por unanirnidade.

PONTO 10 — Atualizaçao da Tabela de taxas para o ano de 2019 — para

deliberaçao; — —--------— —-— —

Vem desta forma o presidente da junta de freguesia apresentar as atualizaçOes

realizadas para 2019, relativamente as tabelas de taxa. —

Os membros presentes, finda a apreciação ao docurnento, em nada se

opuserarn, tendo o mesmo seguido para votação e foi aprovado por unanimidade.

— PONTO 11 — Proposta para aprovaçäo do protocolo entre a Junta de

Freguesia de Vila de Rei e os CTT — Correios de Portugal - para deliberaçäo.

—-- 0 presidente da junta de freguesia apresentou a minuta enviada pelos CU, para

apreciação da rnesma, para se finalizar o processo de passagem dos serviços prestados

pelos CU, para a Junta de Freguesia de Vila de Rei. — —----

Dos documentos apresentados, o presidente inforrnou os presentes que já tinha

enviado uma côpia para urn jurista, a fim de nos apoiar e verificar se todas as alineas

estavarn em coriformidade corn o acordado entre as duas entidades.

Nao havendo quaisquer ressalvas ou alteraçOes a fazer ao documento

apresentado, foi o mesmo aprovado por unanirnidade, ficando a mesmo contrato de ser

apresentado a assembleia de freguesia afirn de todos as mesmos se pronunciarem

quanto ao mesmo. ——-- — — —----

ENCERRAMENTODAREUNIAO------ —--— —------ —

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

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

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

eram cerca de l7hOOm, da qual, para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata,

que sera assinada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Rei, Sergio Manuel
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(Continuacão da ata fl.0 1212018 datada do dia 4 de dezembro de 2018)

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

processei em computador. — —

ccgsito pflmsvjj. 4a-t,~y, 4~ciwsr~..a~~
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