ATA Nº. 23/2020
Ata da reunião ordinária da Junta
de Freguesia de Vieira de Leiria,
realizada no dia 9 de novembro
de 2020

2020.11.09
Aos nove dias do mês de novembro 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. 8ª ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES
7. 6ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 2020
8. 5ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
9. APAMG – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO
10. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE
LEIRIA – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO ANUAL.
11. RENOVAÇÃO DE APARTADO
12. REMODELAÇÃO DO SEPARADOR AJARDINADO NA AVENIDA DOS
PESCADORES
13. FURO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA
14. AQUISIÇÃO DE AROS DE SEPULTURA
15. CENTRO PASTORAL NOSSA SENHORA DA AJUDA – APOIO FINANCEIRO
16. CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DA JUVENTUDE DO CASAL D´ANJA –
APOIO FINANCEIRO
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17. BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E RECREIO – APOIO FINANCEIRO
18. BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO POPULAR – APOIO FINANCEIRO
19. GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO - APOIO FINANCEIRO
20. CLUBE CAÇA E PESCA- APOIO FINANCEIRO
21. GRUPO DE TEATRO “ O TEATRESCO” – APOIO FINANCEIRO
22. CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CIRCUITO DE FRUIÇÃO DE ARTE PÚBLICA
CANDIDATURA MAR-04.03.01-FEAMP-0372

2020.11.09

1- BALANCETE DE TESOURARIA
Pelo Tesoureiro foi apresentado o balancete de tesouraria do dia 09 de
novembro de 2020, verificando-se que o mesmo apresentava um saldo
positivo 202 726.16€ (duzentos e dois mil, setecentos e vinte seis euros e
dezasseis cêntimos) encontrando-se em cofre 1 177,67€ (mil cento e setenta
e sete euros e sessenta e sete cêntimos) e depositado em contas nos Bancos
Santander Totta e Millennium-BCP 201 548,49€ (duzentos e um mil,
quinhentos e quarenta e oito euros e quarenta e nove 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 609 ao 637 num total de 8 619,47€ (oito mil
seiscentos e dezanove euros e quarenta e sete cêntimos) referentes ao
período compreendido entre 26 de outubro a 09 de novembro 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 181 ao nº 190;
3.2. Atestados de Agregado familiar nº 41 ao nº43;
3.3. Atestados de vida do nº 47 ao nº49;
3.4. Declaração 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 09 de novembro 2020, verificando-se
terem sido recebidas e despendidas as seguintes importâncias:

RECEBIMENTOS
-

De receitas correntes – ………….316 718,71 €

- De receitas de capital – …………………0,00 €
- De operações de tesouraria –.............827,47 €

PAGAMENTOS
- Despesas correntes – .................. 180 510,99 €
- Despesas de capital –……………....49 612,89 €
- Operações de tesouraria – ……….....1 911,56 €

Transitando um saldo positivo de:
- Execução orçamental – ……………204 806,29 €
- Operações de tesouraria –...……………104,46 €

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:
João Luís Estevens Marcelino - sepultura nº FF32 – alvará nº
1517/2020;
Sérgio Miguel Francisco Páscoa de Oliveira- sepultura nº FF21- alvará
nº 1518/2020.
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6 - 8ª ALTERAÇÃO DO 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 8ª. Alteração ao Plano Plurianual de Atividades de 2020.

7– 6ª 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 6.ª Alteração ao Orçamento da
Despesa de 2020, num total de 82 500€ (oitenta e dois mil e quinhentos
euros)).

8 – 5ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Verificando-se a exiguidade de dotação de verba em alguns objetivos
do Plano Plurianual de Investimento 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 5ª. Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de
2020.

9 – APAMG- PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO
Presente o mail da Associação Protetora de Animais da Marinha
Grande a solicitar apoio financeiro. O executivo da Junta de Freguesia
deliberou, à semelhança de anos anteriores, atribuir a esta associação a
quantia de 150€ (cento e cinquenta euros).
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10. ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE VIEIRA DE
LEIRIA - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO ANUAL.
Presente o mail da presidência da direção da Associação dos
Bombeiros Voluntários de Vieira de Leiria, a solicitar a antecipação da parte
do apoio financeiro anual que falta atribuir àquela associação. O executivo da
Junta entendeu antecipar o que resta do apoio financeiro para o ano de 2020,
no valor de 2 700€ (dois mil e setecentos euros). Tendo em conta, os gastos
extraordinários com equipamentos e desinfetantes na prevenção do Covid-19,
o executivo deliberou excecionalmente aumentar este ano o apoio financeiro
a esta Associação.

11. RENOVAÇÃO DO APARTADO
Na presença do contrato de renovação do apartado com os CTT e
tendo em consideração a forte diminuição de correio físico, o executivo
deliberou cessar esta renovação, uma vez que têm sido manifestada a
necessidade de colocação de uma caixa de correio no edifício da Junta, para
comodidade dos fregueses e que a mesma deverá funcionar também para o
correio via ctt, evitando assim a deslocação do funcionário ao posto de
correios.

12. REMODELAÇÃO

DO SEPARADOR

AJARDINADO

NA

AVENIDA

DOS

PESCADORES
Perante a necessidade de renovar o espaço ajardinado em epígrafe,
o executivo deliberou equipar o espaço com rega automática, colocação de
nova relva e plantação de árvores/arbustos adaptáveis às condições
climatéricas da beira-mar.
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13. FURO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA
Na continuidade do arranjo paisagístico que está a ser levado a cabo
na Avenida Lúcio Tomé Fèteira a nascente da zona industrial, foi manifestada
a necessidade de ser feito um furo para captação de água, para regar futuros
ajardinamentos. O executivo deliberou autorizar a despesa com os trabalhos
para a execução do referido furo.

14. AQUISIÇÃO DE AROS

DE SEPULTURA

Perante a necessidade de adquirir aros de sepultura, o executivo
deliberou autorizar a compra de 80 aros para sepultura tripla. Dado as
características do equipamento os mesmos serão comprados à empresa que
os tem vindo a fornecer.

15. CENTRO PASTORAL Nª SENHORA D`AJUDA – APOIO FINANCEIRO
Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, impedidas de
realizar eventos fundamentais à sua sobrevivência económica, o executivo da
Junta de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 250€ (duzentos
e cinquenta euros), a esta coletividade.

16. CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DA JUVENTUDE DO CASAL D´ ANJA
– APOIO FINANCEIRO
Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, impedidas de
realizar eventos fundamentais à sua sobrevivência económica, o executivo da
Junta de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 250€ (duzentos
e cinquenta euros), a esta coletividade.
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17. BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E RECREIO – APOIO FINANCEIRO
Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, impedidas de
realizar eventos fundamentais à sua sobrevivência económica, o executivo da
Junta de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 250€ (duzentos
e cinquenta euros), a esta coletividade.

18. BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO POPULAR – APOIO FINANCEIRO
Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, impedidas de
realizar eventos fundamentais à sua sobrevivência económica, o executivo da
Junta de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 250€ (duzentos
e cinquenta euros), a esta coletividade.

19. GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA - COMPETIÇÃO – APOIO FINANCEIRO
Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, impedidas de
realizar eventos fundamentais à sua sobrevivência económica, o executivo da
Junta de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 250€ (duzentos
e cinquenta euros), a este grupo desportivo.

20. CLUBE CAÇA E PESCA – APOIO FINANCEIRO
Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, impedidas de
realizar eventos fundamentais à sua sobrevivência económica, o executivo da
Junta de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 250€ (duzentos
e cinquenta euros), a este clube.
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21. GRUPO

DE TEATRO

“ O TEATRESCO” - APOIO FINANCEIRO

Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, impedidas de
realizar eventos fundamentais à sua sobrevivência económica, o executivo da
Junta de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 250€ (duzentos
e cinquenta euros), a este grupo de teatro.

22 – CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE UM CIRCUITO DE FRUIÇÃO DE
ARTE PÚBLICA CANDIDATURA MAR-04.03.01-FEAMP-0372

Por proposta do Presidente e perante a necessidade de criar e implementar
um circuito de fruição pública que valorize o espaço urbano do antigo bairro
de pescadores, e ao mesmo tempo promova a identidade da Praia da Vieira,
no âmbito da valorização urbana e turística da zona sul do aglomerado da
Praia de Vieira de Leiria, manifesta-se a necessidade de aquisição de
mobiliário urbano, que será objeto de financiamento do programa operacional
MAR2020 sob a candidatura MAR-04.03.01-FEAMP-0372.

Assim, o Executivo da JF tendo em consideração:
As competências da Junta Freguesia, nos termos das alíneas b), t) e ii) do n.º
1 do artigo 16.º da Lei 75/2013 de 12 de setembro;
A dotação orçamental e financeira disponível;
Deliberou:
 O desenvolvimento dos procedimentos inerentes à proposta de
aquisição, designadamente:
 Uma consulta preliminar ao mercado;
 Que a aquisição e instalação do equipamento, seja por procedimento
de Ajuste Direto, nos termos do artigo 19.º, alínea d) do Código dos
Contratos Públicos, considerando que o valor estimado na candidatura
MAR-04.03.01-FEAMP-0372 é consideravelmente inferior a € 30 000;
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E, por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a
reunião, eram vinte 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 ________________________________________________

