
FREGUESIA DE VILA DE REI

— ATA N.°612020 —

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO ORDINARIA DA JUNTA DE

FREGUESIA DE VILA DE RE! — — —

DATA DA REALIzAcA0: 08 DE JUNHO DE 2020 —

PRESENCAS: PRESIDENTE: Sérgio Manuel Mateus Francisco
SECRETARIA: Luis Fernando Martins da Silva —

TESOUREIRO: Maria Isabel Nunes Mendes —

SECRETARIOU: Luis Fernando Martins da Silva, secretário --—

HORA DE ABERTIJRA: Declarada aberta a reunião, pelo Presidente da Junta

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

APROVACAODEATAEMMINUTA —-----

Dc acordo corn o disposto no n.° 3 do art.° 57 da Lei n.°75/2013 de 12 de

setembro, o Executivo da Junta de Freguesia deliberou, por unanirnidade, aprovar

a presente ata ern minuta a rim de produzir efeitos imediatos. -----------

ORDEM DO DIA (ART. 53 DALE! N.°7512013, DE 12 DE SETEMBRO):

PONTO 1 — lnforrnaçao do Gabinete da Secretaria, sobre a SIntese das

Requalificaçôes Bancárias da Junta — para conhecimento;

—-- PONTO 2— Outros Assuntos. -----

DELIBERAcOES TOMADAS

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

Requalificaçoes Bancárias da Junta — para conhecimento; — —

Foram apresentados aos presentes os documentos referentes as sinteses de
requalificaçOes bancarias da Junta de Freguesia do més de maio de 2020, para

conhecimento. — — — —-

PONTO 2— Outros Assuntos. —

— 0 Presidente da Junta de Freguesia informou os presentes dos trabalhos

relativamente a aquisição das mascaras, tendo neste momento quatro costureiras a

realizar este serviço. Transmitiu os trabaihos e o que tern sido realizado pela junta de

freguesia e quais os trabalhos previstos para o verão, mantendo as equipas de acordo

corn o aprovado em abril, face a pandernia ainda persistir no Pais. —---------

Cornunicou ainda e visto que alem de nâo ter havido assuntos de rnaior a trazer
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para as reuniOes do executivo e ter sido dificil conciliar corn os presentes as charnadas

remotas, propOs que as reuniOes fossem adiadas ate que exista a necessidade da

realizaçao das mesmas.

— Os presentes ern virtude da conjuntura atual do Pals acatou a ideia/proposta do

presidente, ficando assim as reuniöes do executivo adiadas ate nova conflrrnação. ----

—ENCERRAMENTO DA REUNIAO

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

apresentados na presente reunião de Junta se dao corno integralrnente 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 sera 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 ern computador. — — — —
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