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Freguesia de Vila Nova da Rainha
Mandato de 2017-2021

Edital n.2 19/2018
Mário Jorge Soares Parruca, Presidente da Freguesia de Vila Nova da Rainha, torna públicas,
de acordo com as disposições do artigo 56~ da lei n9 75/2013, de 12 de setembro, as
deliberações da reunião ordinária da freguesia de Vila Nova da Rainha, realizada no dia dez de
dezembro de dois mil e dezoito.
ORDEMDO DIA
Propostas
—-Proposta n.2 30/2018 Aquisição de Molduras para quadros”.
---O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que:
A quando da assinoturo do Protocolo com a Força Aérea Portuguesa, relativamente ao
Monumento evocativo do centésimo aniversário da fundação da jE Escola de Aeronáutica
militar, em Vila Nova da Rainha, foram oferecidas à freguesia algumas serigrafias sobre o
assunto e que deveriam estar à vista de toda a população.
Assim de acordo com a estipulado na ai. v) da n.2 1 do art. 16~ da Lei n.2 75/2013, de 12 de
setembro,
Proponho:
A aquisição das molduras necessárias para proteger as serigrafias oferecidas pela Força
Aérea Portuguesa, para que possam ser expostas, permitindo a sua visualiza ção pelo fregueses
e visitantes.”.
A Proposta foi aprovada por unanimidade.
---Proposta n.9 31/2018—Alteração ao Quadro de Pessoal
—-O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
“Considerando que:
De momento não existe qualquer vaga aberta no quadro de pessoal da freguesia;
Que com o novo quadro de competências atribuídas à freguesia, aumentou o volume de
trabalho operacional;
A enorme dificuldade em conseguir colocar trabalhadores ao abrigo do contrato existente
com o IEFP;
No presente afreguesia dispõe de apenas um assistente operacional do quadro;
Assim de acordo com o estipulada na aI. e) do art. 19~ conjugado com a aL e) do n.2 19 da
Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro.
---Proponho:
Que sejam realizados os procedimentos necessários para a abertura de uma vaga no
quadro, com a categoria de Assistente Operacional, para que na futuro e em caso de
necessidade, perante o aumento da volume de trabalhos, se possa contratar um colaborador.”
A proposta foi aprovada por unanimidade
—

-—

—-

—-

Proposta n.9 32/2018

—

Aprovação do Orçamento, Plano de Atividades para 2019 e

Plano Plurianual de Investimento.
O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
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“Considerando as competências da Junta de Freguesia no âmbito da elaboração dos
documentos provisionais, conforme aL 4) do n.2 1 do art. 16~ da Lei n.9 75/2013, de 12
de setembro,
Proponho que o Executivo delibere:
1. aprovar o proposta de Orçamento, o Plano de Atividades para o ano de 2019, bem como
o Plano Plurianual de Investimento;
2. submeter os referidos documentos à Assembleia de Freguesia.”
A Proposta foi aprovada por unanimidade.
—-Proposta n.2 33/2018 Aquisição de Lembranças de Natal
---O Sr. Presidente apresentou a Proposta que a seguir se transcreve:
---“Considerandoque:
É tradição a oferta de lembranças de Natal aos representantes das Instituições com as quais
a Freguesia mantém relações institucionais;
É tradição a oferta de lembranças de Natal aos membros da Assembleia de Freguesia;
Assim de acordo com o estipulado na ai. h) do n.9 1 do art. 182 da Lei n.2 75/2013, de 12 de
Setembro,
Proponho:
Que se proceda à aquisição de lembranças de Natal para oferecer aos representantes da
Instituições com as quais mantém relações institucionais, bem como aos membros da
Assembleia de Freguesia.”
A proposta foi aprovada por unanimidade
Para conhecimento geral se publica este Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados
nos lugares públicos do costume.
—

—-

Vila Nova da Rainha, 12 de dezembro de 2018

Mário

