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Ata aprovado em minuta da Sessao Ordinaria da Assembleia de Freguesia

de Vila de Rei, realizada no dia dezanove de dezembro de dois mu e dezanove, na

sede da Junta de Freguesia, conforme convocatória datada a 06 de dezembro do

corrente ano, previamente distribuida.

A Mesa da Assembleia era constitu Ida pelo Presidente da Mesa, Sr. José

Alberto Luis da Silva, 1.0 Secretaria, Sr.8 Claudia Cristina Lopes Antunes. 0 presidente da

mesa chamou o Sr. AntOnio Marques da Silva para completar a mesa, assumindo-se

assim como 2° secretãrio desta Assembleia de Freguesia.

Estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia:

Sr. Carlos Manuel Meneses Garcia, Sr. Luis Miguel Aparicio Branco, Sr.8 Tânia Sofia

Mendes Lucas, Sr. AntOnio André Vicente, e o Sr. José Alves Dias.

Justificaçao de Faltas; foram apresentadas as justificaçOes de faltas da Sr.8

Maria Natália Lourenço Dias. —

----------O Sr. Sergio Manuel Mateus Francisco, Presidente da Junta esteve presente em

representação 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 Sessao peIas 19h30, usando da paIavra

para cumprimentar todos os membros presentes e os membros do executivo tambem

presentes.

---------APROVACAO DE ATA EM MINUTA —

De acordo corn o disposto no n.° 3 do art.° 57 da Lei n.°7512013 de 12 de

setembro, a Assembleia 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, bE 12 DE SETEMBRO):

PONTO I — Correspondencia

PONTO 2 — lnformaçao do Sr. Presidente da Junta sabre a atividade da

Junta de Freguesia, o resumo mensal de tesouraria e smntese das reconciliaçoes

bancarias da mesma — para conhecimento;

PONTO 3 — Orçamento e Grandes Opçoes do Piano para a Ano Financeiro

de 2020— para deiiberaçao em minuta; — —

PONTO 4— Mapa de pessoal para o ano de 2020 — para deiiberação em
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minuta;

PONTO 5— Norma de controlo interno para o ano de 2020 — para deliberação

em minuta;

PONTO 6 — Piano de Gestäo de Riscos de Corrupçâo e Infraçôes Conexas —

para deiiberação em minuta;

PONTO 7 — Reguiamento do Fundo de Maneio para o ano de 2020 — para

deiiberação em minuta; —

PONTO 8 — Autorização de assunçao de compromissos plurianuals — para

deliberaçäo em minuta;

--—------PONTO 9 — Atuaiizaçao de Tabelas e Taxas para o Ano de 2020 — para

deiiberaçao em minuta.

DELIBERAcOE5 TOMADAS.

PONTO I — Correspondéncia

Não houve correspondéncia dirigida a Assembieia de Freguesia. —----—

PONTO 2 — informaçao do Sr. Presidente da Junta sobre a atividade da

Junta de Freguesia, o resumo mensai de tesouraria e sintese das reconciliaçoes

bancarias da mesma — para conhecimento; —

— 0 Presidente informou os presentes dos trabaihos reaiizados e a reaiizar durante

os prOximos tempos e também deu conhecimento através de documentação entregue

anteriormente a todos os membros reiativamente as contas e reconciiiaçoes bancarias da

freguesia. — —

—--PONTO 3 — Orçamento e Grandes Opçoes do Piano para o Ano Financeiro

de 2020— para deiiberaçâo em minuta; —

Do documento apresentado, corn urn valor na receita e na despesa de

253.230,00€, não houve por parte dos presentes quaisquer questOes de relevo a coiocar,

tendo o presidente passado a votaçao. 0 mesmo foi aprovado por maioria corn trés

abstençoes da bancada do Ps. 0 rnesmo foi aprovado em minuta devido o seu carater

deurgéncia. — — — —

PONTO 4 — Mapa de pessoat para o ano de 2020 — para deiiberaçao em

minuta; ——-- — —

~r©9UCSia
da j~ Pei

Mo Centre d., Sc~.. Ben Estar



r
FREGUESTA DE VILA DE RET

Original
-3

(Continuaçao da Ata fl.0 0412019 do dia 19 de dezembro de 2019)

Do mapa de pessoal apresentado para o ano de 2020, não houve por parte dos

presente quaisquer questão a coiocar, tendo o Presidente da Mesa coiocado o mesmo a

votaçâo. — — —

Finda a mesma o mapa de pessoal foi aprovado por unanimidade. 0 mesmo fol

aprovado em minuta devido a seu carater de urgéncia.

PONTO 5— Norma de controlo interno para o ano de 2020 — para deiiberaçao

em minuta; — — —

Reiativamente a norma de controlo interno para o ano de 2020, não houve por

parte dos membros da Assembleia nenhuma questão, passando o mesmo a votaçao.

Finalizando a mesma, o documento relativamente a norma de controio interno foi

aprovado por maioria com a abstenção da bancada do PS. Devido ao seu carater de

urgéncia foi aprovado em minuta o documento apresentado.

PONTO 6 — Piano de Gestäo de Riscos de Corrupçao e Infraçöes Conexas —

para deliberaçao em minuta; — —

Do documento apresentado nao houve questOes por parte das bancadas

presentes, tendo passado para votaçâo. Finda a mesma o Piano de Gestão de Riscos de

Corrupçao e infraçOes Conexas foi aprovado por maioria com a abstençao da bancada

do PS. Foi ainda aprovado em minuta devido ao seu carater de urgéncia.

PONTO 7 — Reguiamento do Fundo de Maneio para 0 ano de 2020 — para

deiiberaçao em minuta; — —

Do Regulamento apresentado não houve por parte dos presentes quaisquer

düvidas. 0 presidente da mesa Sr. José Aiberto, passou de seguida para a votação do

mesmo, tendo sido aprovado por unanimidade. Fol aprovado também em minuta devido

ao seu carater de urgéncia. —

PONTO S — Autorização de assunçäo de compromissos piurianuais — para

deiiberaçao em minuta;

Quanto aos documentos apresentados relativamente as autorizaçOes de

assunção e compromissos piurianuais, nao houve intervenção por parte das bancadas,

tendo-se passado a votaçâo. 0 mesmo foi aprovado por maioria com abstençäo da

bancada do PS. Devido ao seu carater de urgéncia foi aprovado em minuta.

PONTO 9 — Atualizaçao de Tabeias e Taxas para o Ano de 2020 — para

deliberaçao em minuta.
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Apresentada a Atualizaçao relativamente a tabela de taxas e licenças para a ano

de 2020, nao houve intervençOes por parte dos presentes, tendo o Presidente da Mesa

passado a votação. 0 Documento foi aprovado por unanimidade e também aprovado em

minuta devido ao seu carater de urgência.

ENCERRAMENTO DA REUNIAO

Não 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 por encerrada a Sessao ordinãria, eram cerca de

20h15. Desta se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo

Presidente da Assembleia, Sr. José Alberta Luls da Silva, e por mim, Claudia Cristina

Lopes Antunes, primeira secretária, que a redigi e processei em computador. —
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