ATA Nº. 19/2020
Ata da reunião ordinária da Junta
de Freguesia de Vieira de Leiria,
realizada no dia 28 de setembro
de 2020

2020.09.28
Aos vinte e nove dias do mês de setembro 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. 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 2020
5. 6ª ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES
6. CONCESSÃO DE TERRENOS DO CEMITÉRIO
7. 33º ANIVERSÁRIO DO DIÁRIO DE LEIRIA
8. MIGRAÇÃO DE SERVIÇO DE EMAIL PARA OFFICE365
9. CARTÕES MAGNÉTICOS DO ALUNO
10. PINTURA DE FACHADA
11. APOIO PUBLICITÁRIO AO EVENTO “ RALI VIDREIRO”
12. UTILIZAÇÃO DAS IMAGENS DE DORA LANDAU
13. TAPETE MÁRMORE ENVOLVENTE AO MONUMENTO “ AO CONHECIMENTO”
14. PUBLICAÇÃO DE UM CADERNO ESPECIAL DO JORNAL DA MARINHA
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1- BALANCETE DE TESOURARIA
Pelo Tesoureiro foi apresentado o balancete de tesouraria do dia 28 de
setembro de 2020, verificando-se que o mesmo apresentava um saldo
positivo 215 944,80€ (duzentos e quinze mil, novecentos e quarenta e quatro
euros e oitenta cêntimos) encontrando-se em cofre 854,61€ (oitocentos e
cinquenta e quatro euros e sessenta e um cêntimos) e depositado em contas
nos Bancos Santander Totta e Millennium-BCP 215 090,19€ (duzentos e
quinze mil, noventa euros e dezanove 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 489 a 553 num total de 19 078,16€ (dezanove
mil, setenta e oito euros e dezasseis cêntimos) referentes ao período
compreendido entre 25 de agosto a 28 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 159 ao nº 180;
3.2. Atestados de Agregado familiar nº 38 ao nº40;
3.3. Atestados de vida nº 45 e nº46.
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4 – 3ª - ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA DE 2020
Verificando-se a exiguidade de dotação de verbas em algumas
rubricas orçamentais da despesa de 2020, bem como o excesso noutras a
Junta de Freguesia deliberou, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º
da Lei n.º 75/2013 de 12 de Setembro, aprovar a 3.ª Alteração ao Orçamento
da Despesa de 2020, num total de 5 000€ (cinco mil euros).

5 – 6ª. ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES
Verificando-se a exiguidade de dotação de verba em alguns objetivos
do Plano Plurianual de Atividades de 2020, a Junta de Freguesia deliberou,
nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
Setembro, aprovar a 6ª. Alteração ao Plano Plurianual de Atividades de 2020.

6 – CONCESSÃO DE TERRENOS DO CEMITÉRIO
A Junta de Freguesia deliberou conceder terrenos/ossários para
sepultura perpétua no cemitério da Freguesia a:
Eliana Catarina Guerra Mondego - sepultura nº FF23 – alvará nº
1512/2020;
Alfredo Gonçalves Canarias – sepultura nº FF28 - alvará nº 1513/2020;
Joaquim Fernandes da Silva Carraco – sepultura nº FF29 – alvará nº
1514/2020

7 – 33º ANIVERSÁRIO DO DIÁRIO DE LEIRIA
Presente o mail datado de 18 de setembro a solicitar apoio para a
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produção de um suplemento do diário dedicado ao 33º Aniversário do Diário
de Leiria. Após análise, o executivo deliberou apoiar esta publicação com a
versão de rodapé no valor de cem euros (100€) acrescido do IVA em vigor.

8 – MIGRAÇÃO DO SERVIÇO DE EMAIL PARA OFFICE 365
No seguimento da adjudicação da migração do serviço de email para o
Microsoft 365 há necessidade de autorizar a empresa “Zematex” a ser o
interlocutor nesta operação, com o “Portugal Interativo”. O executivo deliberou
conceder a referida autorização.

9 – CARTÕES MAGNÉTICOS DOS ALUNOS
À semelhança dos anos anteriores, o executivo deliberou continuar a
apoiar a aquisição dos cartões magnéticos dos alunos que vão frequentar o
pré escolar pela primeira vez, dos alunos que irão frequentar o 1º ano de
escolaridade oriundos do Jardim dos Pequeninos e dos alunos que irão
frequentar o 5º ano oriundos da Praia da Vieira, num total de 90 cartões cujo
valor unitário é de 4 € (quatro euros).

10 – PINTURA DE FACHADA
Perante a necessidade de preparar a parede para a pintura de arte
pública “ Esguiço”, foi contactada a empresa “Silvas – Pinturas - Reparações
- Isolamentos” para executar esse serviço pelo valor de 1500€ (mil e
quinhentos euros) acrescido de IVA.

11 – APOIO PUBLICITÁRIO AO EVENTO “ RALI DO VIDREIRO”
Presente o pedido do Jornal da Marinha Grande em parceria com a
Rádio Clube Marinhense, para apoio publicitário do Rali do Vidreiro, uma
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prova do nacional de ralis a realizar no dia 10 de outubro, próximo. O
executivo deliberou autorizar o referido apoio publicitário pelo valor único de
100€ (cem euros), acrescido do IVA em vigor.
12 – AUTORIZAÇÃO DAS IMAGENS DE DORA LANDAU
O executivo da Junta de Freguesia deliberou autorizar o Presidente
Álvaro Cardoso a ceder ao Executivo do Município da Marinha Grande
digitalizar, arquivar e utilizar para o fins que forem tidos por convenientes,
designadamente a valorização e divulgação do património imaterial da Praia
da Vieira e do concelho, a coleção de fotografias da autoria de Laura Landau
(constituída por negativos e provas em papel fotográfica), realizadas em 1955
sobre a temática da Praia da Vieira, Arte Xávega e atividades associadas,
assim como outras fotografias de sua pertença.
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–

TAPETE

MÁRMORE

ENVOLVENTE

AO

MONUMENTO

“

AO

CONHECIMENTO”
Presente o orçamento da empresa HGPav Solutions Lda, para o
fornecimento e aplicação de revestimento de tapete de mármore na
envolvente da estátuta no Jardim Público no valor de 1. 073,05€ (mil e
setenta e três euros e cinco cêntimos), o executivo autorizou a referida
despesa.

14 – PUBLICAÇÃO DE UM CADERNO ESPECIAL DO JORNAL DA MARINHA

Presente o mail datado de 09 de setembro a solicitar apoio para a
edição de um Caderno Especial com informação relevante em tempos de
pandemia numa parceria entre a Unidade de Cuidados na Comunidade
(UCC) do Centro de Saúde da Mª. Grande e o Jornal da Marinha Grande.
Após análise, o executivo deliberou apoiar esta publicação com a versão de
1/8 de Pág. no valor de cem euros (120€) acrescido do IVA em vigor.
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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 ________________________________________________

