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-------------------------------------------- ATA NÚMERO TRÊS ------------------------------------------------------------------------------------------- ANO 2013 ---------------------------------------------------------Ata da Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia de Vila de Rei, realizada
no dia vinte um de Setembro de dois mil e treze, no edifício da Junta de Freguesia,
conforme convocatória datada de onze de Setembro do corrente ano, previamente
distribuída. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com a seguinte Ordem de Trabalhos: ------------------------------------------------------------I. Período Antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------II. Ordem do Dia -------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 1 – Informação do Sr. Presidente sobre a actividade da Junta –
para conhecimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 2 – Segunda Revisão ao Orçamento para o ano financeiro de 2013
– para deliberação em minuta; --------------------------------------------------------------------------------Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------------------------A Mesa da Assembleia era constituída pelo Presidente da Mesa, Sr. Joaquim
Dias da Costa, pelo 1.º Secretário, Sr. José de Oliveira Fernandes o 2.º Secretário,
Sr.ª Cristina Isabel Dias Alves. ----------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia:
---------Sr. José Alves Dias, Sr. Manuel Marques Rolo, o Sr. Pedro Jorge Luís da Silva
e Sr. João António Henriques Dias e o Sr. José Carlos Gaspar Martins Gomes ------------------Justificação de faltas; ----------------------------------------------------------------------------------Não estive presente, o Sr. Albino do Carmo Gaspar o qual apresentou
justificação. A Mesa deliberou por unanimidade justificar a sua falta. --------------------------------Esteve presente todo o executivo da Junta, o Presidente da Junta, Sr. João
Manuel Gaspar Bernardino, a secretaria Sr. Lina Maria da Silva Rechena e o
tesoureiro Sr. José Carlos Lopes -------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa deu início à Sessão pelas 19h40m, usando da palavra
para cumprimentar os membros presentes, assim como todo o executivo da Junta e o
público geral. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi colocada à consideração a Ata n.º 02/2013 da Sessão da Assembleia de
Freguesia de Vila de Rei, realizada no dia vinte dois de Junho de dois mil e treze, cujo
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--------- (Continuação da Ata n.º 03/2013 do dia 21 de Setembro de 2013) ---------texto foi distribuído antecipadamente a todos os membros da Assembleia. ------------------------O Presidente da Mesa questionou os membros sobre o projeto da Ata, se
alguém queria intervir, ninguém entreviu, foi posta a votação. -----------------------------------------Submetida à votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. -----------------------------------I. Período Antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa questionou os presentes quanto à intenção de intervir ou
destacar algum assunto antes de se passar à ordem do dia. -------------------------------------------Não havendo qualquer intervenção, por parte dos membros o Sr. presidente
disse então tenho eu uma, que é, na passada sessão esteve cá público o qual
abordou sobre os aquedutos a chegar ás Cercadas, Sr. presidente da Junta sendo eu
das Cercadas o que é que lhe transmito. --------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Junta respondeu dizendo que já tinha comunicado aos
serviços da Câmara, pelo que sei está para breve. --------------------------------------------------------Passou-se então à ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------II. Ordem do Dia -------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 1 – Informação do Sr. Presidente sobre a actividade da Junta –
para conhecimento; ----------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa entreviu dizendo que o ponto é só para
conhecimento, mas se alguém tiver alguma questão a fazer, faça o favor; -------------------------Pediu a palavra o Sr. Pedro Jorge Luís da Silva, dizendo já visitei a página do
site da Junta, está bonita levou tempo mas é de louvar, muito embora falte algumas
coisas mas valeu a pena. -----------------------------------------------------------------------------------------A Assembleia de Freguesia tomou conhecimento do conteúdo da informação do
Sr. Presidente de Junta -------------------------------------------------------------------------------------------PONTO 2 – Segunda Revisão ao Orçamento para o ano financeiro de 2013
– para deliberação em minuta; --------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Mesa questionou os presentes quanto à intenção de
intervirem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra o Sr. Pedro Jorge Luís da Silva, perguntando porque as rubricas
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07.03.01.01 e 07.03.01.07, foram reforçadas uma só em €10,00, outra em €300,00, e
nas despesas outros bens reforçaram tanto. O membro José Carlos Gomes também
frisou a mesma questão. ------------------------------------------------------------------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia, deu a palavra ao Presidente da Junta para
responder ás seguintes questões: O qual começou por responder que as rubricas
07.03.01.01 e 07.03.01.07, tem a ver com os acertos das rendas com os aumentos,
com as casas que deixam de ser alugadas, e outras que são alugadas, ou seja na
transição do aluguer, quanto à rubrica de despesas outros bens, à dinheiro que se
recebe ou, nós estávamos a contar de gastar numa outra rubrica e não gastamos,
então reforça-se as que nós entender-mos que podem vir a ser precisas, estas
revisões são para isso, tirar de um lado e colocar noutro onde nós junta sentimos que
pode vir a fazer falta, até não pode ser preciso, é uma prevenção. -----------------------------------O Sr. Presidente da Assembleia perguntou se mais alguém queria entrevir,
ninguém acedeu. Foi posta à votação a Segunda Revisão ao Orçamento para o ano
financeiro de 2013, proposta que Assembleia de Freguesia aprovou por unanimidade,
---------Mais deliberou a Assembleia de Freguesia, por unanimidade, a aprovação do
presente ponto em minuta, dado o seu carácter de urgência. ------------------------------------------Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------------------------Pediu a palavra o Sr. Pedro Jorge, para perguntar ao Sr. presidente da Junta,
como é que estava os números de policia da Boafarinha. O Sr. presidente João
Bernardino, respondeu que tinha exposto à comissão toponímica todo o assunto, e
que ficou decidido não se alterar nada uma vez que havia pessoas com os números já
comprados e colocados. ------------------------------------------------------------------------------------------Período para intervenção do público – n.º 6 do art.º 84 da Lei n.º 169/99 de
18 de Setembro na redacção dada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro. -----------------------Como não há Público passa-se á frente. -------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO DA REUNIÃO -------------------------------------------------------------------E não havendo mais nada a tratar e sublinhando que todos os documentos
apresentados se dão como integralmente transcritos em anexo, o Presidente da Mesa,
Sr. Joaquim Dias da Costa, deu por encerrada a Sessão, eram cerca de 20h.45m. -------------Desta se lavrou a presente ata, que irá ser enviada a todos os membros
presentes para se pronunciarem, caso não se prenunciem nos oito dias seguintes à
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sua entrega será dada como aprovada, e arquivada na pasta devida depois de
assinada pelo Presidente da Mesa, Sr. Joaquim Dias da Costa, e por mim, Lina Maria
da Silva Rechena, secretaria do Órgão da Junta, a redigi e processei em computador.
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