
FREGUESIA DE VILA DE REI

— ATA N.°312019

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI

DATA DA REALIzAcA0: 06 DE MARCO 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, secretãrio

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

de Freguesia, Sergio 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, por unanimidade, aprovar

a presente ata ern minuta a tim de produzir efeitos irnediatos. — —

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

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

Requalificaçoes Bancárias da Junta de Freguesia — para conhecimento; —

PONTO 2 — Pedidos de apoio para transporte de paletes de Ioiça para

quermesse das festas de São Martinho e dos Estevais — para deliberaçao;

PONTO 3 — Oficio rernetido pela Associação de Caça e Pesca de Vila de Rei,

sobre a Gestao de Caça Municipal — para deliberaçao;

PONTO 4— Outros Assuntos.

—DELIBERAçOES TOMADAS

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

Requalificaçoes Bancárias da Junta de Freguesia — para conhecimento;

Foram dados a conhecer € analisados pelos presentes todos Os documentos

inerentes as requalificaçOes bancarias da Junta de Freguesia de Vila de Rei

relativamente ao més de Fevereiro de 2019. —----—--—--- —

PONTO 2 — Pedidos de apoio para transporte de paletes de Ioiça para

quermesse das festas de São Martinho e dos Estevais — para deliberação;
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FREGUESIA DE VILA DE REI

Corno tern sido hãbito durante o inicio do ano, a Junta de Freguesia receber

pedidos de apoio relativarnente ao transporte de loiças para as AssociaçOes que realizarn

festas de Verao, usern as mesmas para as quermesses desses eventos.

Ate a data recebemos quer da Associaçao que organiza as festas de São

Martinho quer da Associaçao dos Estevais.

0 Presidente Sergio Francisco, confirmou corn os presentes que existe a

possibilidade/disponibilidade de se continuar a ajudar as Associaçoes corn este tipo de

serviço, colocando a consideraçao dos presentes se aprovam os pedidos feitos pelos

responsáveis organizativos dos referidos eventos. Dos rnernbros presentes, o Secretário

Luis Silva, por pertencer a Associação de São Martinho, teve que se ausentar da sala de

reuniOes, dos que permaneceram em nada se opuseram, acatando e salientando que

dever-se-ia enquanto possivel de apoiar as referidas organizaçOes, tendo o mesrno sido

aprovado por unanirnidade. —---------— —

PONTO 3 — Oficio remetido pela Associação de Caça e Pesca de Vila de Rei,

sobre a Gestao de Caça Municipal — para deliberação; —

A Associação de Caça e Pesca, na qualidade do Seu presidente Sr. Manuel Joao

apresentou na Junta de Freguesia oficio pedindo a Junta de Freguesia a possibilidade de

ser a rnesrna a gerir a zona de caça de Vila de Rei, uma vez que não existe

possibilidades da Associação continuar corn a rnesrna por falta de disponibilidade do

prOprio e tarnbem não haver ninguérn que assurna esse serviço, quer por parte da

direção que se rnantérn, quer através do aparecirnento de outra lista para ôrgão sociais

da Associaçao. — — — — —

0 Presidente da Freguesia Sérgio Francisco, informou quais as necessidades

que urna Junta terá que colrnatar e quais os serviços e outras situaçOes que poderão

aparecer pontualrnente, e analisando todos os pros e contras e finda tarnbern reunião

corn o Sr. Presidente da Camara Municipal, o Presidente Sérgio Francisco, propoe aos

presentes que não se aprove a passagem desta gestão para a junta de Freguesia, uma

vez que ao nivel de pessoal, financeiro, serviços e logisticos seria incomportavel, fazendo

corn que a prestação de serviços sai-se prejudicada. E uma vez que esta gestão tarnbem

pane da responsabilidade camararia, seria rnelhor que fosse a rnesrna a ficar corn os

serviços da gestão de caça municipal. --— — — —

Sabendo da capacidade e limites da Junta de Freguesia, os rnernbros presentes
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apoiaram o presidente nesta tomada de posiçâo, aprovando por unanimidade nao aceitar

nesta fase os serviços de gestão da zona de caça. Salientando que qualquer que seja a

necessidade dentro do que poderemos ajudar, que a Junta de Freguesia apoie a

Associação. — —

----------PONTO 4— Outros Assuntos. —

0 presidente aproveitou este ponto para informar os presentes dos trabalhos que

estão a decorrer e previstos para as prOximas semanas. —---- —-----

ENCERRAMENTO DA REUNIAO —

E não havendo mais nada a tratar — e referindo que todos os 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 ser’ assinada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila Rei, Sergio Manuel

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

process i em computador. — —------ —
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