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—

Ata aprovado em minuta da Sessao Ordinária da Assembleia de Freguesia
de Vila de Rei, realizada no dia vinte e oito de dezembro de dois mu e vinte, na sede
da Junta de Freguesia, conforme convocatória datada a dez de dezembro do
corrente ano, previamente distribulda.

—

A Mesa da Assembleia era constituida pelo Presidente da Mesa, Sr. José
Alberta Luis da Silva,

1.0

Secretaria, Sr.a Claudia Cristina Lopes Antunes e pela Sr.a

Maria Natãlia Lourenço Dias como

2a

secretária desta Assembleia de Freguesia.

Estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia:
Sr. Carlos Manuel Meneses Garcia, Sr. Luis Miguel Aparicio Branco, Sr.a Tânia Sofia
Mendes Lucas, Sr. Antonio André Vicente, Sr. Antonio Marques da Silva e o Sr. José
Alves Dias.

------

—

—

0 Sr. Sérgio Manuel Mateus Francisco, Presidente da Junta esteve presente em
representaçao da mesma, bem como os restantes membros do executivo, Luis Fernando
Martins da Silva e Maria Isabel Nunes Mendes.
0 Sr. Presidente da Mesa deu inIcio

a Sessâo pelas

19h30, usando da paiavra

para cumprimentar todos as membros presentes e os membros do executivo também
presentes.---

—

—

APROVACAO DE A A EM MINUTA

—

-

—

—

De acordo corn o disposto no n.° 3 do art.° 57 da Lei n.°7512013 de 12 de
setembro, a Assembieia de Freguesia deliberou, por unanirnidade, 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 1

—

PONTO 2

—

Correspondéncia

—

informaçao do Sr. Presidente da Junta sobre a atividade da

Junta de Freguesia, o resumo mensal de tesouraria e sintese das reconciiiaçôes
bancarias da mesma
PONTO 3
de 2021

—

—

para conhecimento;

—

—

—----

—

Orçamento e Grandes Opçoes do Piano para o Ano Financeiro

para de iberaçâo em minuta;

PONTO 4
minuta;

—

—

Mapa de pessoal para o ano de 2021

—

para deIiberaçao em
—

—
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PONTO 5— Norma de controlo interno para o ano de 2021
emminuta;
PONTO 6

—

—

para deliberaçao

—

Autorizaçâo de assunçâo de compromissos piurianuais

—

deliberaçao em minu a;
PONTO 7

—

—

para

—

Atuaiizaçao de Tabelas e Taxas para o Ano de 2021

—

para

deliberaçao em m nuta.
DELIBERAcOEsT0MADAs.
PONTO I

—

—

Correspondencia

Nao houve correspondéncia dirigida
PONTO 2

—

a Assernbieia de Freguesia.

informaçao do Sr. Presidente da Junta sobre a atividade da

Junta de Freguesia, o resumo mensal de tesouraria e sintese das reconciiiaçoes
bancarias da mesma

—

para conhecimento;

—

0 Presidente informou os presentes dos trabaihos realizados e a realizar durante
os prôxirnos tempos e tambem deu conhecimento através de documentaçao entregue
anteriormente a todos as membros relativamente as contas e reconciiiaçOes bancarias da
freguesia.
PONTO 3
de 2020

—

—

Orçamento e Grandes Opçoes do Piano para o Ano Financeiro

para derberação em minuta;

Do docurnento apresentado, com urn valor na receita e na despesa de
269.900,00€, nao houve por parte dos presentes quaisquer questOes de reievo a coiocar,
tendo o presidente passado

a

votação. 0 rnesrno foi aprovado por maioria corn trés

abstençOes da bancada do PS. 0 mesmo foi aprovado em rninuta devido o seu carater
de urgéncia.
PONTO 4
minuta;

—------

—

—

—

Mapa de pessoai para o ano de 2020
—----—

—

para deliberaçao em

—

—

Do mapa de pessoai apresentado para o ano de 2021, a Presidente Sérgio
Francisco informou os presentes da necessidade de prover um lugar para urn assistente
operacional, com vista a precaver aigumas necessidades, principalmente corn a
preocupação de dar algum apoio nos serviços de limpeza em Vila de Rei, uma vez, que a
colaboradora Aibertina da Conceiçao se encontra com algurnas limitaçOes em alguns
serviços uma vez que tem ao nivel de saüde a necessidade de serviços meihorados por
irnpossibilidade de reaiizar conforrne tinha vindo a fazer ate agora. Assirn sendo seria o
ideal abrir rnais um lugar no quadro, para podermos caso seja necessário colocar
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alguém, ter o inicio do processo já realizado.
Nao houve par parte dos presente quaisquer questão a colocar, tendo o
Presidente da Mesa colocado a mesmo a votação.

-----

Finda a mesma o mapa de pessoal fol aprovado par unanimidade. 0 mesmo foi
aprovado em minuta devido a seu carater de urgéncia.
PONTO 5— Norma de controlo interno para o ano de 2021

—

para deliberaçao

em minuta;
Relativamente

a

norma de controlo interno para o ano de 2021, não houve por

parte dos membros da Assembleia nenhuma questão, passando a mesmo a votação.
Finalizando a mesma, a documento relativamente

a

norma de controlo interno foi

aprovado por unanimidade. Devido ao seu carater de urgência foi aprovado em miriuta a
documento apresentado.
PONTO 6

—

---—

—

—----

Autorizaçao de assunçäo de compromissos plurianuais

—

para

deliberaçao em minuta;
Quanto aos documentos apresentados relativamente as autorizaçOes de
assunçâo e compromissos plurianuals, não houve intervençao par parte das bancadas,
tendo-se passado

a

votaçao. 0 mesmo foi aprovado por unanimidade. Devido ao seu

carater de urgéncia foi aprovado em minuta.
PONTO 9

—

—

Atualizaçao de Tabelas e Taxas para o Ano de 2021

deliberação em minuta.

—

para

.-—--

Apresentada a Atualização relativamente

a tabela de taxas e Iicenças para a ano

de 2021, não houve intervençOes par parte dos presentes, tendo a Presidente da Mesa
passado

a votação.

0 Documento foi aprovado par unanimidade e tambem aprovado em

minuta devido ao seu carater de urgéncia.
ENCERRAMENTO DA REUNIAO
Nao havendo mais nada a tratar e sublinhando que todos as documentos
apresentados se dao como integralmente transcritos em anexo, a Presidente da Mesa,
Sr. José Alberto Luis da Silva, deu par encerrada a Sessão ordinária, eram cerca de
20h20. Desta se Iavrou a presente ata, que depois de ida e aprovada, serã assinada pelo
Presidenteda Assembleia, Sr. José Alberta Luis da Silva, e par mim, Claudia Cristina
Lopes A(1t(Jn~s, pr~eira secretária, que a redigi e processei em computador.
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