
FREGUESIA DE VILA DE REI

ATA N.°3/2020

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI

DATA DA REALIZAçA0: 17 DE MARCO DE 2020

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 reunião, pelo Presidente da Junta

de Freguesia, Sergio Manuel Mateus Francisco, eram cerca das 14h30m.

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 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 Bancérias da Junta — para conhecimento; —

PONTO 2 — Apoios para Associaçao Culturais e Recreativas da Freguesia —

para deliberaçao; ----- —

PONTO 3 — Proposta para aprovaçao do mapa de ferias dos colaboradores

da Junta de Freguesia Vila De Rei — para deliberaçao;

PONTO 4 — Propostas e lnformaçoes sobre a Pandemia — COVID 19 — para

deliberaçao;

DELIBERAcOE5 TOMADAS

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

Requalificaçoes Bancarias da Junta — para conhecimento;

Foram apresentados aos presentes os docurnentos referentes as sInteses de

requalificaçaes bancarias da Junta de Freguesia do més de fevereiro de 2020.

PONTO 2 — Apoios para Associaçao Culturais e Recreativas da Freguesia —

para deliberaçao;

0 Presidente da Junta de Freguesia tern verificado urn aumento de pedidos
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FREGUESIA DE VILA DE REI

relativamente ao apoio a AssociaçOes da Freguesia que necessitarn de realizaçao de

manutenção elou querern reformular as suas sedes. Urn dos apoios que vigora desde

2018 por ideia e proposta do executivo é o apoio a este tipo de instituiçOes através da

entrega de rnaterial de construçao, principalmente de baldes de tinta.

Desta vez houve por parte das AssociaçOes das Localidades de Lousa e do

Pisão Cimeiro de equipamentos de segurança como portöes melhores para as suas

instalaçaes. Sendo estes valores avultados para o orçamento da Junta de Freguesia,

surgiu por parte da Tesoureira e Secretãrio da Junta de Freguesia que se arranjasse urn

teto para estes tipos de apoios.

Foi urna ideia que agradou ao Presidente e corn isso surgiu a proposta para que

se fixasse valores de apoio para aquisiçâo de materials de construçao e outros

equipamentos para as associaçOes, valores estes propostos a votação lirnitados ern

350,00€ para fornecedores fora do concelho de Vila de Rei e 45000€ para fornecedores

que tenham a sua sede empresarial no Concelho de Vila de Rei. Colocado a votaçâo, foi

esta medida aprovada por unanirnidade. --- —

PONTO 3 — Proposta para aprovaçao do mapa de ferias dos colaboradores

da Junta de Freguesia Vila De Rei — para deliberaçâo;

Foi apresentado aos rnernbros presentes projeto do rnapa de ferias do pessoal

afeto a junta de freguesia.

Não houve por parte dos presentes düvidas quanto ao rnodelo apresentado,

tendo sido aprovado por unanirnidade o Mapa de Ferias dos colaboradores da Junta de

Freguesia para o ano de 2020. — —

PONTO 4 — Propostas e lnformaçoes sobre a Pandemia — COVID 19 — para

deliberaçao; — —

Vivendo ern todo o rnundo urn periodo ern que houve a necessidade de rnedidas

de saüde urgentes por parte do governo nacional, em virtude da pandernia que está

fixada ern todo o Mundo, o Presidente da Freguesia colocou aos presentes algumas

informaçOes e propostas que irão ser refletidas nos próxirnos rneses e conforme o evoluir

da pandemia. —-----

lnformou que os colaboradores que realizam trabalho na secretaria da junta de

freguesia, irão iniciar trabalho em espeiho, ficando urn em teletrabaiho e outro no seu

local normal de trabalho e vao trocando semana sirn, semana nao. 0 Presidente
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deslocar-se-a a todas as aldeias informando a populaçao sempre que necessitarem de

algum documento, sem terem que se deslocar a junta de freguesia. Os restantes

colaboradores que trabalham no exterior, trabalharao em equipas fixas e em ambientes

ao ar Iivre, sempre que se verifique que a sua saüde não estiver em risco. 0

encerramento ate novas ordens por parte do SMPC e DGS dos parques infantis da

Freguesia pertencentes a esta Junta de Freguesia. Por fim a realizaçao de reuniOes do

executivo através de plataformas digitas não presenciais.

0 Presidente propOe ainda aos membros do executivo a produção de mascaras

reutilizaveis para distribuir pela populaçao, utilizando a mao-de-obra da freguesia

disponivel para o serviço. —

0 presidente colocou estas medidas e propostas aos membros para discussao e

deliberaçao, tendo sido aprovadas por unanimidade as mesmas.

ENCERRAMENTODAREUNIAO —

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, Sérgio Manuel Mateus Francisco,

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

que será 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. —
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