ATA Nº. 17/2020
Ata da reunião ordinária da Junta
de Freguesia de Vieira de Leiria,
realizada no dia 24 de agosto de
2020

2020.08.24
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto 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. REFORÇO

DA

SEGURANÇA

NA

PRAIA

VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA
7. PAVIMENTOS EM BETÃO ARMADO

DA

VIEIRA – APOIO – BOMBEIROS
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1- BALANCETE DE TESOURARIA
Pelo Tesoureiro foi apresentado o balancete de tesouraria do dia 24 de
agosto de 2020, verificando-se que o mesmo apresentava um saldo positivo
157 229,13€ (cento e cinquenta e sete mil, duzentos e vinte e nove euros e
treze cêntimos) encontrando-se em cofre 1 225,46€ (mil duzentos e vinte
cinco euros e quarenta e seis cêntimos) e depositado em contas nos Bancos
Santander Totta e Millennium-BCP 156 003,67€ (cento e cinquenta e seis
mil, e três euros e sessenta e sete 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 435 a 488 num total de 21 544,55€ (vinte um mil
quinhentos e quarenta e quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos)
referentes ao período compreendido entre 28 de julho a 24 de agosto 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 135 ao nº 158;
3.2. Atestados de Agregado familiar nº 33 ao nº37;
3.3. Atestados de vida do nº 38 ao nº44;
3.4. Declaração de apoio financeiro nº 1.
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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 24 de agosto 2020, verificando-se terem
sido recebidas e despendidas as seguintes importâncias:

RECEBIMENTOS
-

De receitas correntes – ………….206 394,34 €

-

De receitas de capital – …………………0,00 €

-

De operações de tesouraria –.............350,65 €

PAGAMENTOS
-

Despesas correntes – .................. 121 268,86 €

-

Despesas de capital –……………...26 862,91 €

-

Operações de tesouraria – ………....1 503, 78 €

Transitando um saldo positivo de:
-

Execução orçamental – …………..173 474,03 €

-

Operações de tesouraria –...…………….35,42 €

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/ossários para
sepultura perpétua no cemitério da Freguesia a:
Isabel Maria Lourenço Frias Matias - sepultura nº EE62 – alvará nº
1509/2020;
Glória Matilde Soares Fernandes Pereira – ossário nº OSS001- alvará
nº 1510/2020;
Maria José Augusta Chaves – ossário nº OSS006 – alvará nº
1511/2020
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6 - REFORÇO

DA

SEGURANÇA

NA

PRAIA

DA

VIEIRA – APOIO – BOMBEIROS

VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE LEIRIA
A semelhança dos anos anteriores a Junta de Freguesia deliberou
colaborar com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira
de Leiria no reforço da segurança na Praia da Vieira dos meses de julho e
agosto, atribuindo um apoio financeiro de € 1.000 (mil euros).

7 – 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,
foram tomadas as diligências necessárias para os pedidos de orçamento às
empresas enunciadas na ata anterior. Das empresas contactadas só uma
apresentou proposta de orçamento, todas as outras argumentaram não ter
possibilidade de executar os trabalhos. O executivo da Junta de Freguesia
após análise e tendo em conta a urgência da obra, devido ao início do ano
letivo, deliberou aceitar o orçamento apresentado pela empresa “Martinho
Ribeirete – Unipessoal, Lda” com o valor de 6 808.00 (seis mil oitocentos e
oitenta euros) acrescidos do IVA em vigor.

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 ___________________________________________
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O Vogal _______________________________________________
A vogal ________________________________________________

