ATA Nº. 16/2020
Ata da reunião ordinária da Junta
de Freguesia de Vieira de Leiria,
realizada no dia 27 de julho de
2020

2020.07.28
Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte em
Vieira de Leiria e na sede desta Autarquia, sita no Largo Combatentes da
Grande Guerra nº. 6, reuniu a Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, em
sessão ordinária sob a presidência do Senhor Álvaro Pinto Cardoso, estando
presentes os seguintes vogais do mesmo Executivo:
- Miguel Noraldo Parreira Diniz;
- David Gomes Henriques;
- Ilídio Letra Faustino;
- Maria de Jesus da Cruz Victorino.

Pelas

dezoito

horas,

estando

presentes

os

membros

acima

mencionados, como se registou, o Sr. Presidente declarou aberta a reunião,
com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1. BALANCETE DE TESOURARIA
2. AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTO
3. RATIFICAÇÃO DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS
4.

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL – EXECUÇÃO DO PPI E PPA

5. CONCESSÃO DE TERRENOS DO CEMITÉRIO
6. AVERBAMENTO EM ALVARÁ DE CONCESSÃO DE TERRENO DO CEMITÉRIO
7. PEDIDO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÕES DE INUMAÇÃO DE CADÁVER
8. PAVIMENTOS EM BETÃO ARMADO

2020.07.28

1- BALANCETE DE TESOURARIA
Pelo Tesoureiro foi apresentado o balancete de tesouraria do dia 28 de
julho de 2020, verificando-se que o mesmo apresentava um saldo positivo
173 260.76€ (cento e setenta e três mil, duzentos e sessenta euros e setenta
e seis cêntimos) encontrando-se em cofre 1 882.82€ (mil oitocentos e oitenta
e dois euros e oitenta e dois cêntimos) e depositado em contas nos Bancos
Santander Totta e Millennium-BCP 171 377,94€ (cento e setenta e um mil,
trezentos e setenta e sete euros e novena e quatro cêntimos). Depois de
verificado e conferido o balancete foi aprovado.

2 – AUTORIZAÇÕES DE PAGAMENTOS
Foi presente o resumo das ordens de pagamento, cabimentos e
compromissos, dos números 357 a 434 num total de 28 025,67€ (vinte e oito
mil e vinte cinco euros e sessenta e sete cêntimos) referentes ao período
compreendido entre 22 de junho de 2020 a 27 de julho de 2020, pelo Sr.
Presidente, no âmbito da delegação das competências conferida por esta
Junta de Freguesia.
A Junta de Freguesia deliberou ratificar os referidos pagamentos.

3 - RATIFICAÇÃO DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS
Foram presentes os documentos abaixo indicados, tendo a Junta de
Freguesia deliberado a sua ratificação e cujas cópias ficarão arquivadas nas
pastas respetivas:
3.1. Atestados de Residência do nº 105 ao nº 134;
3.2. Atestados de Agregado familiar nº 25 ao nº32;
3.3. Atestados de vida do nº 31 ao nº36.

2020.07.28
4 - BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL – EXECUÇÃO DO PPI E PPA
Foi presente o balancete de controlo de execução orçamental e de
operações de tesouraria, referente a 27 de julho 2020, verificando-se terem
sido recebidas e despendidas as seguintes importâncias:

RECEBIMENTOS
-

De receitas correntes – ………….175 334,46 €

- De receitas de capital – …………………0,00 €
- De operações de tesouraria –.............126,23 €

PAGAMENTOS
- Despesas correntes – .................. 102 717,65 €
- Despesas de capital –……………...17 750,05 €
- Operações de tesouraria – ………...........4,73 €

Transitando um saldo positivo de:
- Execução orçamental – …………..170 078,22 €
- Operações de tesouraria –...……………..4,73 €

Depois de analisados os referidos documentos, a Junta de Freguesia
deliberou aprová-los.

5 – CONCESSÃO DE TERRENOS DO CEMITÉRIO
A Junta de Freguesia deliberou conceder terrenos para sepultura
perpétua no cemitério da Freguesia a:
Maria Miraldina Felipe Mouco Pedrosa - sepultura nº FF19 – alvará nº
1506/2020;
Adélia Farto Inácio Reis – sepultura nº FF22- alvará nº 1507/2020.

2020.07.28
6– AVERBAMENTO EM ALVARÁ DE CONCESSÃO DE TERRENO DO CEMITÉRIO
Presente o requerimento de 26 de junho de 2020 de Joaquim Pedrosa
Leal, solicitando o averbamento do terreno J-27, no cemitério da Freguesia
em nome de Maria Lourenço Laranjo Regueira.
Apresenta para o efeito a declaração dos restantes herdeiros a
abdicarem do terreno e não se opondo a que o mesmo seja averbado em seu
nome.
A Junta de Freguesia depois de analisar o requerimento deliberou
autorizar o averbamento do terreno J-27 em nome de JOAQUIM PEDROSA
LEAL.

7 – PEDIDO DE PAGAMENTO A PRESTAÇÕES DE INUMAÇÃO DE CADÁVER
Presente o pedido datado de 23 de julho corrente de Maria da
Conceição Carquejeiro Marques a solicitar o pagamento em três prestações
do serviço de inumação do corpo do seu filho Marco Paulo Marques Pedrosa
no cemitério desta freguesia.
Analisada a situação, o executivo deliberou autorizar o pedido,
concordando com o pagamento da primeira prestação em agosto próximo e
as restantes nos meses seguintes.

8 – PAVIMENTOS EM BETÃO ARMADO
Perante a necessidade de pavimentar em betão armado o terreno que
se situa entre o parque de skate e a Avenida Lúcio Tomé Féteira e o espaço
que se encontra agora em areia junto à Biblioteca Olímpia Tomé Féteira, na
Escola António Vitorino, o executivo deliberou pedir orçamento às empresas:
““Fernando Carriça Construções Lda”; Martinho Ribeirete Unipessoal , Lda”;
“Construções Coelho, Lda” e “ Júlio da Silva Pedro” , para a execução do
serviço indicado.

2020.07.28
E, por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a
reunião, eram vinte e uma horas.
No final foi elaborado esta ata, que eu, Miguel Noraldo Parreira Diniz,
Secretário da Junta, redigi:

O Presidente ___________________________________________
O Secretário ___________________________________________
O Tesoureiro ___________________________________________
O Vogal _______________________________________________
A vogal ________________________________________________

