
FREGUESIA DE VILA DE REI

— ATA N.°5/2020

ATA APROVADA EM MINIJTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI

DATA DA REALIzAçA0: 29 DE MAIO DE 2020

PRESENCAS: PRESIDENTE: Sergio Manuel Mateus Francisco

SECRETARIA: Luls Fernando Martins da Silva

TESOUREIRO: Maria Isabel Nunes Mendes —

SECRETARIOU: Luis Fernando Martins da Silva, secretario

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 unanirnidade, aprovar

a presente ata em minuta a firn 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 Bancárias da Junta — para conhecimento; —

PONTO 2 — Apreciaçao e votaçäo dos documentos da prestaçào de contas

do ano financeiro de 2019— para deliberaçao em minuta;

PONTO 3 — Apreciaçào do inventãrio dos bens, direitos e obrigaçoes

patrimoniais da Freguesia — para conhecirnento;

PONTO 4— Aprovaçao da primeira revisäo ao orçamento e grandes opçôes

do piano do ano financeiro de 2020— para deliberaçao ern rninuta;

PONTO 5 — Apreciaçao dos compromissos piurianuais efetuados ao abrigo

da autorizaçäo da Assembieia de Freguesia de 19 de dezembro de 2019, conforme

n°1 do art. 6° da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro — para apreciaçäo e conhecimento.

PONTO 6— Outros Assuntos. — — —

DELIBERAçOE5 TOMADAS

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

Requaliflcaçaes Bancarias da Junta — para conhecimento;

Foram apresentados aos presentes os documentos referentes as sinteses de
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requalificaçOes bancarias da Junta de Freguesia do més de abril de 2020.

PONTO 2 — Aprovaçao da Prestaçao de Contas relativamente ao ano

financeiro de 2019— para deliberaçäo em minuta;

Depois de analisados todos os docurnentos, o executivo aprovou por unanimidade

a prestaçao de contas relativamente ao ano financeiro de 2019, os quais se dao por

integralmente reproduzidos em ata e em minuta, que vao ficar arquivados na pasta dos

documentos, estando disponiveis para consulta quando tal for solicitado.

Quanto a execução orçamental salienta-se os seguintes pontos: verificou-se que transitou

de 2019 para 2020 urn saldo no valor de 33.250,92€ (trinta e trés mu duzentos e

cinquenta euros e noventa e dois céntimos), apresentando durante o ano corrente de

2019 receitas arrecadas quer correntes e de capital o montante de 284.596,87€

(duzentos e oltenta e quatro mu quinhentos e noventa e seis euros e oitenta e sete

céntirnos), quanto as despesas ao longo do ano totalizaram urn valor de 251 .345,95€

(duzentos e cinquenta e urn mu trezentos e quarenta e cinco euros e noventa e cinco

centimos). — — —--- —-----

Nao havendo por parte dos presentes nenhuma questão de relevo, foi colocado a

votação, tendo sido aprovado por unanimidade e em rninuta devido ao seu carater de

urgéncia. — — —------------

PONTO 3 — Apreciaçao do inventário dos bens, direitos e obrigaçoes

patrimoniais da Freguesia — para conhecimento; — —

Foi dado conhecimento do docurnento referente ao inventário de bens, direitos e

obrigaçoes patrimoniais. — — —

0 presidente indicou o rnesmo ponto para que seja dado conhecimento na

prOxirna Assernbleia de Freguesia. —----

PONTO 4— Primeira revisäo ao Orçamento e Grandes Opçoes do Piano para

o ano financeiro de 2020 — para deiiberaçao ---- —

—0 executivo finda a analise aos docurnentos apresentados aprovou por

unanirnidade a Primeira revisão ao Orçamento e Grandes OpçOes do Piano para o ano

financeiro de 2020, a qual irnporta na receita e na despesa urn reforço de 33.250,92€

(trinta e trés mu duzentos e cinquenta euros e noventa e dois céntimos). —--------

PONTO 5— Outros Assuntos. —----— —

Relativamente aos outros assuntos não houve interveçöes ou outros pedidos de
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esclarecirnentos por parte dos presentes, tendo o presidente so informado os presentes

dos trabaihos que estão a ser realizados pela freguesia, bern corno Os que estão

previstos para as prOximas sernanas. —

ENCERRAMENTO DA REUNIAO

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

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

dada por finda a reuniâo pelo Presidente da Junta, Sergio 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, Sergio Manuel

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

processei em cornputador. —
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