
FREGUESIA DE VILA DE REI

ATA N.°212019

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI —

DATA DA REALIZAcAO: 8 DE FEVEREIRO DE 2019 —

PRESENCAS: PRESIDENTE: Sergio Manuel Mateus Francisco

SECRETARIA: 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, 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

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

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

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

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

Requalificaçoes Bancarias da Junta — para conhecirnento;

PONTO 2 — Proposta para constituiçao de conta bancaria para serviços e

expediente do Posto dos CTT — para deliberaçäo; —

PONTO 3 — Propostas para aquisiçâo de um gerador para os serviços

externos da Junta de Freguesia de Vila de Rei — para deliberaçao;

PONTO 4 — Propostas para aquisição de urn rnoto-roçador para os serviços

externos da Junta de Freguesia de Vila de Rei — para deliberaçäo;

PONTO 5 — Propostas para aquisiçao de serviços para a Loja em Agua

Forrnosa — para deliberaçao; — — —

PONTO 6 — Proposta para rnelhoria das condiçoes de higiene junto dos

caixotes do lixo no Mercado Municipal de Vila de Rei — para deliberaçao;

----------PONTO 7 — Proposta quanto ao Regularnento para constituiçao do Fundo de

Maneio para o ano de 2019— para deliberaçäo; — — —

DELIBERAcOES TOMADAS

PONTO I — lnformaçao do Gabinete da Secretaria, sobre a Sintese das
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FREGUESIA DE VILA DE REI

Requalificaçoes Bancárias da Junta — para conhecimento;

Foram apresentados para conhecirnento aos membros do executivo os

documentos relativos as reconciliaçOes bancarias do més de Janeiro de 2019.

PONTO 2 — Proposta para constituiçao de conta bancaria para serviços e

expediente do Posto dos CTT — para deliberaçao;

Por forma a que se agilizern alguns procedimentos nos serviços dos CU, o

Presidente Sergio Francisco propOs aos presentes que fosse realizada a abertura de urna

conta numa instituição bancaria, para que exista urna facilidade de transaçOes

monetárias que se realizarn diariarnente, entre os CU e a Junta de Freguesia de Vila de

ReL — — —

Urna vez ja realizada algurn levantamento de custos corn a criação e rnanutenção

de contas o presidente apresentou o Credito Agricola, corno a instituição bancaria que

oferece os valores mais baixos para a constituiçâo da mesma. Assim sendo o Presidente

propOe aos presentes, alern de se aprovar a constituiçâo da mesma, que tarnbém se

aprove a abertura da rnesrna no Credito Agricola e ainda quais as pessoas que poderão

utilizar a rnesrna, sendo que terá que ter obrigatoriamente duas assinaturas, uma pelo

tesoureiro da junta corno principal e ainda do presidente, sendo que nas faltas deste será

a colaboradora Lurninita Narcisa Poran a fazer parte da mesma corn poderes de

assinatura sempre que se justifique.

Colocado a votação, todos os membros presentes aprovaram por unanimidade

as propostas apresentadas pelo Presidente da Junta de Freguesia Sérgio Francisco.

PONTO 3 — Propostas para aquisição de urn gerador para Os serviços

externos da Junta de Freguesia de Vila de Rei — para deliberaçao; ---— —

0 Presidente da Freguesia ern virtude da necessidade de aquisição de urn

gerador que possa ser utilizado pelos colaboradores. Dos orçarnentos pedidos aquele

que ofereceu meihores condiçOes e mais baixo preço, foi a Ernpresa Santigel, pelo valor

de 598€ já corn IVA incluido. — —---------- — —

Nao havendo quaisquer questöes por parte dos presentes, foi colocado a

votação, sendo o rnesrno aprovado por unanimidade. ——-- —

PONTO 4 — Propostas para aquisição de urn moto-roçador para os serviços

externos da Junta de Freguesia de Vila de Rei — para deliberação; —----—

Da rnesrna forma que existia a necessidade de aquisição de urn gerador, existe
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FREGUESIA DE VILA DE REI

ainda a necessidade de adquirir urn moto-roçador para trabaihos de lirnpeza e code de

ervas. Os orçarnentos apresentados para o efeito, a Empresa Oficina Ideal, fol a que

ofereceu melhores condiçOes e a mais baixo preço, tendo a mesrno recaido para essa

possibilidade. Dos presentes em nada se opuserarn, tendo sido aprovado por

unanirnidade a aquisição deste equiparnento.

PONTO 5 — Propostas para aquisição de serviços para a Loja em Agua

Formosa — para deliberaçao;

Corn a necessidade de deslocar serviços aquando da assinatura do acordo com

os CU, a loja existente ern Agua Formosa, ficou desfalcada quanto a colaboradores. 0

Presidente da Freguesia propOe então aos mernbros que seja realizado urna prestação

deserviçosparaaLojaemcausa. — —

—-- Os presentes nao colocaram qualquer questão, tendo-se passado para a

votação, onde flcou aprovado par unanimidade a proposta apresentada de aquisição de

serviços para a loja da Agua Formosa. — —

PONTO 6 — Proposta para melhoria das condiçôes de higiene junto dos

caixotes do lixo no Mercado Municipal de Vila de Rei — para deliberaçao;

Os serviços da Junta de Freguesia, tern vindo a receber alguns queixas quanto

ao lixo que quase todos as dias e deixado junto aos caixotes ao pé do rnercado

municipal. 0 presidente da Freguesia jã alertou o Municipio de Vila de Rei e predispOs-se

a ajudar no que for necessário, pois os rnesrnos encontrarn-se rnesmo no centro da Vila e

dáumarnaimagerndoquealiedeixado.— —

PropOs então que seja remetido aos serviços camarários que tornem as medidas

necessãrias para que não continue a acontecer, urna vez que brevemente irernos entrar

no verão e a cheiro e o aparecimento de moscas e outros animals fararn corn que tornem

aquele local bastante desagradavel. — —

Os presentes concordaram corn a proposta apresentada, tendo sido aprovado

porunanimidade. — —

PONTO 7 — Proposta quanto ao Regulamento para constituiçäo do Fundo de

Maneio para o anode 2019— para deliberaçao; —---- —

Corn a prestação de serviços no posto de correio de Vila de Rei, o fundo de

rnaneio existente é insuficiente, havendo a necessidade de passar a rnesmo para as

300€. Estando as presentes ja informados dessa situação, ficou aprovado a alteraçao ao
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FREGUESIA DE VILA DE REI

valor do fundo de maneio de acordo corn a proposta apresentada pelos serviços da Junta

de Freguesia. ---- —---- —

ENCERRAMENTODAREUNIAO —

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

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

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

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

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

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

processel 4 computador. — —----
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