
FREGUESIA DE VILA DE REI

ATA N.°512019

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI

DATA DA REALIzAçA0: 02 DE ABRIL 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 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, a 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 — lnforrnaçao do Gabinete da Secretaria, sobre a Sintese das

Requalificaçoes Bancárias da Junta de Freguesia — para conhecimento;

PONTO 2 — Aprovaçao do mapa de ferias dos colaboradores da Junta de

Freguesia de Vila de Rei — para deliberação;

PONTO 3 — Orçamentos para pintura de pontes de Milreu, Pisao Fundeiro e

Brejo Fundeiro — para deliberação; —

PONTO 4— Informaçao capela do Marmoural — para conhecimento;

PONTO 5 — Aprovaçao obra de construçâo no parque de caravanisrno de

Vila de Rpi — para deliberaçao; —-----

PONTO 6— Outros Assuntos. — —

DELIBERAcOE5 TOMADAS

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

Requalificaçoes Bancarias da Junta de Freguesia — para conhecimento;

Foram apresentados aos presentes os documentos referentes as sinteses de

requalificaçoes bancarias da Junta de Freguesia do més de marco de 2019.

PONTO 2 — Aprovaçao do mapa de ferias dos colaboradores da Junta de
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FREGUESIA DE VILA DE REI

Freguesia de Vila de Rei — para deliberaçao;

Foi apresentado aos presentes o mapa de férias referente aos colaboradores da

junta de freguesia. Analisando o mesmo pelos membros, e não havendo quaisquer

questOes, foi colocado a votação, tendo sido aprovado por unanimidade o mapa de ferias

dos colaboradores da junta de freguesia, para o anode 2019.

PONTO 3 — Orçamentos para pintura de pontes de Milreu, Pisao Fundeiro e

Brejo Fundeiro — para deliberaçao; —

0 Presidente da Freguesia, Sérgio Francisco inforrnou os presentes da

necessidade de realizaçao de alguns trabalhos de pintura, mais propriarnente em pontes,

derivado ao seu degradado estado de conservação. —

Recorrendo a pedidos de orçamento, foi recebido na Junta de Freguesia urn

orçarnento onde para as trés pontes supra identificadas o valor total será de 1 .400,00€

Os presentes acataram a idela como importante, salientando somente que dever

se-ia aguardar mais tempo, uma vez que além desta instabilidade atmosferica poder

prejudicar os trabalhos, existem tambem alguns trabalhos que detém uma prioridade

rnaior — — — —

Colocado a votação, ficou aprovado por unanimidade não se realizar estes

trabalhos neste trimestre que ai vern e depois definir-se outra data para analisarrnos os

trabalhos a efetuar. — — — —

PONTO 4— Informaçao capela do Marmoural — para conhecimento;

— 0 Presidente Sérgio Francisco, inforrnou os presentes da oferta da Junta de

Freguesia de Vila de Rei de seis bancos para a capela do Marmoural, uma vez que estã

não detinha qualquer banco para os utilizadores da capela se sentarem. Este tinha sido

urn pedido já feito pelo pároco de Vila de Rei, que foi assurnido pela Junta de Freguesia

para colmatar essa falha.

PONTO 5 — Aprovaçao obra de construçäo no parque de caravanismo de

Vila de Rei — para deliberaçao; ——-- — —-— —

0 Municipio de Vila de Rei propOs a Junta de Freguesia que apoiasse 0

Municipio na construção de um telheiro e churrasqueira, na zona identificada como zona

de caravanismo. — — ——--------

0 presidente explicou aos membros quais serão os trabalhos a desenvolver, que

passa sornente pela cedéncia de colaboradores para a realização do mesrno. --—
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FREGUESIA DE VILA DE REI

Dos presentes não houve quaisquer dUvidas, tendo passado a votação, do qual

resultou a aprovação por unanirnidade da Junta de Freguesia disponibilizar

colaboradores para a realizaçao das obras projetadas pelo Municipio de Vila de Rel.

PONTO 6— Outros Assuntos.

0 presidente cornunicou aos membros do executivo da Junta de Freguesia dos

trabaihos que se tern vindo a realizar pelas localidades da Freguesia e tarnbern dos

trabalhos que irão iniciar.

ENCERRAMENTO DA REUNIAO

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

apresentados na presente reunião de Junta se dao como integrairnente 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 será assinada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila Rei, Sergio Manuel

Mateus F ancisco e por mirn, Luis Fernando Martins da Silva, que a secretariei e

processei ~rn computador. — —
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