
FREGUESIA DE VILA DE REI

ATA N.°612019

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE REI

DATA DA REALIzAcA0: 07 DE MAIO 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, 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

Requalificaçoes Bancárias da Junta de Freguesia — para conhecimento;

PONTO 2 — Protocolo Municipio de Vila de Rei e a Junta de Freguesia para

Manutenção da antiga EN2 — para deliberaçao;

PONTO 3— Outros Assuntos. —

DELIBERAcOEs TOMADAS

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

Requalificaçoes Bancárias da Junta de Freguesia — para conhecimento;

Foram apresentados aos presentes os docurnentos referentes as sinteses de

requalificaçOes bancarias da Junta de Freguesia do més de abril de 2019.

PONTO 2 — Protocolo Municipio de Vila de Rei e a Junta de Freguesia para

Manutençao da antiga EN2 — para deliberaçao; ---- —

0 Municipio de Vila de Rel, sendo urn Municiplo onde passa a Estrada Nacional 2

e pertence a Associaçao que divulga a mesma rota, tern a necessidade de desenvolver

alguns trabalhos na parte da EN2 mais antiga. Por forrna a que se rnantenha tudo em

conformidade, existe uma presença mais vezes nas alturas de se fazer a manutenção
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dessa estrada. Assirn sendo e para que se consiga fazer tudo de forma celere e continua,

o Municipio de Vila de Rei pediu a colaboraçao da Junta de Freguesia para fazer alguns

trabalhos, quer de limpeza de aquedutos, code de ervas e algumas pinturas. —

Colocado a consideração dos membros presentes, as mesmos em nada se

opuseram, tendo passado a votação, e sido aprovado por unanirnidade o mesmo, ficando

o presidente tie discutir corn o Municiplo quais as contra partidas para a Junta de

Freguesia. — — — — — —

PONTO 3— Outros Assuntos.

Nao houve por parte dos presentes assuntos de relevo. Tendo somente o

Presidente Sergio Francisco, informado dos trabaihos que a Junta de Freguesia tern

desenvolvido na Freguesia. — — ——--

ENCERRAMENTODAREUNIAO — — — —

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

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

dada por finda a reuniâo pelo Presidente da Junta, Sérgio Manuel Mateus Francisco,

eram cerca de l7hOOrn, da qual, para constar e devidos efeitos se Iavrou a presente ata,

que será assinada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila Rei, Sergio Manuel

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

processei em computador. -— —---- —
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