
FREGUESIA DE VILA DE REI

ATA N.°12/2019

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI —

DATA DA REALIzAcA0: 20 DE NOVEMBRO 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 ABERTURA: Declarada aberta a reunião, pelo Presidente da Junta

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

APROVACAO DEATAEM 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 — lnformaçao do Gabinete da Secretaria, sobre a SIntese das

Requalificaçôes Bancãrias da Junta de Freguesia — para conhecimento;

PONTO 2 — Calculo para atribuiçao de escalao de abono de FamIlia para

2020 — para conhecimento;

PONTO 3— Pedido do Sr. António Isidro da Silva Gaspar — para deliberaçao;

PONTO 4 — Abertura de propostas para o Jantar de Natal da Junta de

Freguesia de Vila de Rei — para deliberaçao; — — —

PONTO 5 — Pedido de apoio do Agrupamento de Escolas de Vila de Rei —

para deliberação;

PONTO 6 — Resposta ao oficio enviado a inquilina Sr? Maria de Fatima

Rodrigues Francisco — para deliberaçao;

PONTO 7— Outros Assuntos. —

DELIBERAcOE5 TOMADAS

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

Requalificaçöes Bancárias da Junta de Freguesia — para conhecimento;
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Foi previamente distribuido, para conhecimento, a todos Os membros a

documentação onde se reflete toda a documentação relativamente as reconciliaçOes

bancarias respeitantes ao més de Outubro do corrente ano.

Por parte dos presentes não houve quaisquer düvidas ou questOes a colocar ao

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

PONTO 2 — Calculo para atribuiçao de escalao de abono de Famulia para

2020— para conhecimento; —

Foi dado a conhecer aos presentes Os valores atribuidos aos colaboradores que

estão a usufruir de abonos de familia, que irão ser pagos no ano civil de 2020.

PONTO 3— Pedido do Sr. Antonio Isidro da Silva Gaspar — para deliberaçao;

Em virtude dos incéndios que ocorreram durante o verão passado, foi recebido

na Junta de Freguesia de Vila de Rei um ofIcio remetido pelo Sr. Antonio Isidro da Silva

Gaspar, residente no Vale da Urra e urn dos mais atingidos em termos de prejuizos

patrimoniais e tambern urn dos feridos graves do incendio. 0 mesrno veio dessa forma

pedir a colaboraçao da Junta na possibilidade de ser ajudado principairnente na

construção do armazérn agricola, urna vez que era onde detinha doto o seu material e

equipamentos de trabalho. —

0 Presidente Sergio Francisco, informou os rnesmos pois foi realizada uma visita

ao local e de facto existern prejuizos avultados e caso o proprietário não faça qualquer

obra antes da chegada do inverno, poderao aumentar as perdas. No entanto ha a

consciéncia que não foi o Unico prejudicado e a Junta de Freguesia por mais que queira

ajudar e impossivel dar a todos de igual forma de acordo com os valores apresentados

pelo interessado, sendo que a proposta que poderia ser feita era oferecer alguns

rnateriais de construção. —----

Os presentes conscientes da situação do prOprio, mas tambem de todos aqueles

que foram atingidos, decidiu aprovando por unanirnidade apoiar o Sr. Antonio Isidro corn

a entrega de 2 paletes de blocos, 1 palete de cimento € 4 rnetros de areia do rio. ------

PONTO 4 — Abertura de propostas para o Jantar de Natal da Junta de

Freguesia de Vila de Rei — para deliberaçao;

Conforme tern sido habito, o Executivo organiza o jantar de natal para

colaboradores e rnembros da Assernbleia. — —

—-- Dos convites feitos aos restaurantes da Freguesia forarn recebidos na Junta de
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Freguesia trés propostas. 0 Hotel de Vila de Rei apresentou urn valor de 1800€ por

pessoa, o restaurante Zaboeira trés opçOes, sendo a mais barata de 18,50€ e o

Restaurante 0 Cobra urn valor de 16,50€. Tendo sido aprovado por unanirnidade fazer-se

o jantar no Restaurante o Cobra, a realizar no dia 06 de dezernbro de 2019.

PONTO 5 — Pedido de apoio do Agrupamento de Escolas de Vila de Rei —

para deliberaçao; —

0 Agruparnento de escolas de vila de rei tern por hábito realizar urn convivo pela

altura de São Martinho e tern pedido al longo destes anos apoio a Junta de Freguesia

para a cornpra de castanhas. — —

Este ano e exceção e recebernos na Junta de Freguesia urn of!cio corn esse

pedido, ao qual nenhurn dos rnernbros do executivo se opOs, tendo sido aprovado por

unanirnidade essa colaboraçao entre a Junta de Freguesia e o Agruparnento de Escolas

deVfladeReL — —------

PONTO 6 — Resposta ao oficio enviado a inquilina Sr.a Maria de Fatima

Rodrigues Francisco — para deliberaçao;

Foi recebido por parte da inquilina Maria de Fátirna Francisco urn oficio

respondendo a informação que a Junta de Freguesia pediu a rnesrna, corn vista a
regularização da sua situação habitacional ern Vila de Rei.

Da resposta recebida, a qual prestarnos rnuita atenção e depois de provada a

situação pessoal que a rnesrna tern sido alvo, decidiu-se por unanirnidade dar a inquilina

rnais ternpo para que consiga resolver a sua situação.

PONTO 7— Outros Assuntos. —

Não houve assuntos de relevo por parte dos presentes, tendo sornente o

Presidente Sergio Francisco dado inforrnaçao dos trabalhos que tern estado a ser

realizados e outros que irão corneçar.

ENCERRAMENTODAREUNIAO —

E não havendo mais nada a tratar — e referindo que todos Os docurnentos

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 17h30rn, da qual, para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata,

que serã assinada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila Rei, Sergio Manuel

Mateus Francisco e por rnirn, Luis Fernando Martins da Silva, que a secretariei e
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processel em computador.
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