ATA Nº. 10/2020
Ata da reunião ordinária da Junta
de Freguesia de Vieira de Leiria,
realizada no dia 11 de maio de
2020

2020.05.11
Aos onze dias do mês de maio 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 Vitorino.
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
(REFERENTE A 11 DE ABRIL 2020)

5.

BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL – EXECUÇÃO DO PPI E PPA
(REFERENTE A 11 DE MAIO 2020)

6. 1ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA 2020
7. 3ª ALTERAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES
8. CONCESSÃO DE TERRENOS DO CEMITÉRIO
9. CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL
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1- BALANCETE DE TESOURARIA
Pelo Tesoureiro foi apresentado o balancete de tesouraria do dia 11 de
maio de 2020, verificando-se que o mesmo apresentava um saldo positivo
184 479,54€ (cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove
euros e cinquenta e quatro cêntimos) encontrando-se em cofre 1 534,63€ (mil
quinhentos e trinta e quatro euros e sessenta e três cêntimos) e depositado
em contas nos Bancos Santander Totta e Millennium-BCP 182 944,91€ (cento
e oitenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro euros e noventa e um
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 218 a 259 num total de 8 613,60€ (oito mil,
seiscentos e treze euros e sessenta cêntimos) referentes ao período
compreendido entre 27 de abril de 2020 a 11 de maio 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 78 ao nº 87;
3.2. Atestados de Vida do nº 21 ao nº25;
3.3. Atestados de Agregado do nº 20;
3.4. Certidão nº 9.
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4 - BALANCETE

DE

CONTROLO ORÇAMENTAL – EXECUÇÃO

DO

PPI

E

PPA

( REFERENTE A 11 DE ABRIL 2020)
Foi presente o balancete de controlo de execução orçamental e de
operações de tesouraria, referente a 11 de abril 2020, verificando-se terem
sido recebidas e despendidas as seguintes importâncias:
RECEBIMENTOS
-

De receitas correntes – ………….68 655,23€

- De receitas de capital – ………………..0,00 €
- De operações de tesouraria –...............0,00 €
PAGAMENTOS
- Despesas correntes – .................. 41 546,39 €
- Despesas de capital –………………12 411,28 €
- Operações de tesouraria – ……….....1 188,55 €
Transitando um saldo positivo de:
- Execução orçamental – …………..129 909,02 €
- Operações de tesouraria –...……………..0,00 €
Depois de analisados os referidos documentos, a Junta de Freguesia
deliberou aprová-los.
5- BALANCETE

DE

CONTROLO ORÇAMENTAL – EXECUÇÃO

DO

PPI

E

PPA

( REFERENTE A 11 DE MAIO 2020)
Foi presente o balancete de controlo de execução orçamental e de
operações de tesouraria, referente a 11 de maio 2020, verificando-se terem
sido recebidas e despendidas as seguintes importâncias:
RECEBIMENTOS
-

De receitas correntes – …………. 108 805,74€

- De receitas de capital – ………………….0,00 €
- De operações de tesouraria –.................0,00 €
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PAGAMENTOS
- Despesas correntes – .................. 55 855,31€
- Despesas de capital –………………12 411,28 €
- Operações de tesouraria – ……….....1 188,55 €
Transitando um saldo positivo de:
- Execução orçamental – ………….. 155 750,61€
- Operações de tesouraria –...……………..0,00 €
Depois de analisados os referidos documentos, a Junta de Freguesia
deliberou aprová-los.
6– 1ª - 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 1.ª Alteração ao Orçamento
da Despesa de 2020, num total de 35,00€ (trinta e cinco euros).

7 – 3ª. 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 3ª. Alteração ao Plano Plurianual de Atividades de 2020.

8 – CONCESSÃO DE TERRENOS DO CEMITÉRIO
A Junta de Freguesia deliberou conceder terrenos para sepultura
perpétua no cemitério da Freguesia a:
Lucinda Rodrigues Parreira de Jesus - sepultura nº FF17 – alvará nº
1501/20202.
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9 – CONSTRUÇÃO DE MURO NA RUA GAGO COUTINHO E SACADURA CABRAL
Presente a possibilidade de construção de muro, após recuo do
mesmo, no cruzamento da Rua Gago Coutinho e Sacadura Cabral, nº 28 com
a Rua do Casal d´Anja. O executivo, após analisar o assunto considerou
pertinente a obra em questão, dado que a mesma, vem possibilitar uma maior
visibilidade no referido cruzamento, favorecendo a segurança rodoviária.
Para o efeito, foi feito consulta às empresas: “Fialho e NarcisoConstruções Lda”; “Fernando Carriça – Construção Civil, Lda” e “Martinho
Ribeirete - Unipessoal Lda”, no sentido de serem apresentadas propostas
para a execução da obra, tendo sido a apresentada pela empresa “Martinho
Ribeirete - Unipessoal Lda”, a mais favorável pelo valor de 2 050,00€ (dois mil
e cinquenta euros) acrescido do IVA à taxa em vigor.
E, por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a
reunião, eram vinte e uma horas e trinta minutos.
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 ________________________________________________

