ATA Nº. 12/2020
Ata da reunião ordinária da Junta
de Freguesia de Vieira de Leiria,
realizada no dia 26 de maio de
2020

2020.05.26
Aos vinte e seis 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. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2020
5. 1ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
6. 4ª ALTERAÇÃO AO PLANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES
7. CONCESSÃO DE TERRENOS DO CEMITÉRIO
8. CONCESSÃO DE FÉRIAS AO PESSOAL DA AUTARQUIA
9. AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA DA JUNTA DE FREGUESIA
10. AQUISIÇÃO DE AROS PARA SEPULTURAS
11. AQUSIÇÃO DE DISPENSADORES DE GEL DESINFETANTE
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1- BALANCETE DE TESOURARIA
Pelo Tesoureiro foi apresentado o balancete de tesouraria do dia 26 de
maio de 2020, verificando-se que o mesmo apresentava um saldo positivo
180 077,67€ (cento e oitenta mil e setenta e sete euros e sessenta e sete
cêntimos) encontrando-se em cofre 1 758,51€ (mil setecentos e cinquenta e
oito euros e cinquenta e um cêntimos) e depositado em contas nos Bancos
Santander Totta e Millennium-BCP 178 319,16€ (cento e setenta e oito mil,
trezentos e dezanove euros e dezasseis 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 260 a 292 num total de 7 177,14€ (sete mil,
cento e setenta e sete euros e catorze cêntimos) referentes ao período
compreendido entre onze e vinte seis 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 88 ao nº 95;
3.2. Atestados de Vida do nº 26 ao nº28;
3.3. Atestados de Agregado Familiar nº 21 e nº 22.
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4 – 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA DE 2020
Em conformidade com na alínea a) do n.º 1 do artigo 16.º da Lei nº.
75/2013, de 12 de Setembro, a Junta de Freguesia deliberou, por
unanimidade, aprovar a proposta da 1ª. Revisão ao Orçamento da receita e
da despesa do ano de 2020, e submete-la à aprovação da Assembleia de
Freguesia, que totaliza € 115 211,46 (cento e quinze mil, duzentos e onze
euros e quarenta e seis cêntimos), proveniente da inclusão do saldo que
transitou da Gerência do ano anterior.
5 – 1ª 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 1ª. Alteração ao Plano Plurianual de Investimento de
2020.
6 - 4ª 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 4ª. Alteração ao Plano Plurianual de Atividades de 2020.
7 – CONCESSÃO DE TERRENOS DO CEMITÉRIO
A Junta de Freguesia deliberou conceder terrenos para sepultura
perpétua no cemitério da Freguesia a:
Ermelinda Maria Guerra de Araújo Lacerda - sepultura nº DD38 –
alvará nº 1502/2020.
8 – CONCESSÃO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA
Presentes os requerimentos de férias do pessoal do quadro da
autarquia para o ano 2020 das funcionárias:
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-

Maria Teresa Duarte Pereira Feijão Amaro

-

Maria de Fátima Gouveia Filipe Monteiro

-

Susana Cristina Monteiro Guerra Pereira

-

Graça Maria Grilo Tomé.

Considerando que nos períodos de férias requeridos, os serviços
ficarão assegurados, o executivo deliberou deferir os requerimentos de férias
do pessoal do quadro, de acordo com os mapas apresentados e assinados.

9 – AULAS DA ESCOLA DE MÚSICA DA JUNTA DE FREGUESIA
Na sequência das condições impostas pelos Planos de Emergência
Covid-19, a Junta de Freguesia deliberou encerrar o ano letivo da Escola de
Música sendo o recomeço da mesma, a 14 de setembro próximo. O executivo
deliberou ainda dar conhecimento desta informação aos encarregados de
educação.
10 – AQUISIÇÃO DE AROS PARA SEPULTURAS
Perante a necessidade, o executivo deliberou a aquisição de 60 caixas
de sepultura pelo valor de 3 050,40 (três mil e cinquenta euros e quarenta
cêntimos), incluindo IVA em vigor.
11 – AQUISIÇÃO DE DISPENSADORES DE GEL DESIFETANTE
No cumprimento das regras de segurança face ao Covid-19, o
executivo deliberou adquirir dispensadores de gel desifetante de limpeza de
mãos com sistema de pedal para os sanitários públicos, posto de correios e
casa velório, pelo valor unitário de 80 euros (oitenta euros), acrescido do IVA
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,
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Secretário da Junta, redigi:
O Presidente ___________________________________________
O Secretário ___________________________________________
O Tesoureiro ___________________________________________
O Vogal _______________________________________________
A vogal ________________________________________________

