ATA Nº. 14/2020
Ata da reunião ordinária da Junta
de Freguesia de Vieira de Leiria,
realizada no dia 22 de junho de
2020

2020.06.22
Aos vinte e três dias do mês de junho 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. CONCESSÃO DE TERRENOS DO CEMITÉRIO
5. REPARAÇÃO DE CAMINHOS DA FREGUESIA
6. AQUISIÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM

2020.06.22
1- BALANCETE DE TESOURARIA
Pelo Tesoureiro foi apresentado o balancete de tesouraria do dia 08 de
junho de 2020, verificando-se que o mesmo apresentava um saldo positivo
176 196.28€ (cento e setenta e seis mil cento e noventa e seis euros e vinte e
oito cêntimos) encontrando-se em cofre 748.24€ (setecentos e quarenta e oito
euros e vinte e quatro cêntimos) e depositado em contas nos Bancos
Santander Totta e Millennium-BCP 175 448.04€ (cento e setenta e cinco mil
quatrocentos e quarenta e oito mil e quatro 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 335 a 356 num total de 16 995.13€ (dezasseis
mil, novecentos e noventa e cinco euros e treze cêntimos) referentes ao
período compreendido entre 08 de abril e 22 de Junho 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 100 ao nº 104;
3.2. Atestados de Agregado Familiar nº 24;
3.3. Certidões do nº 11 ao nº 15;
3.4. Atestados de vida nº29 e nº30-
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4 – CONCESSÃO DE TERRENOS DO CEMITÉRIO
A Junta de Freguesia deliberou conceder terrenos para sepultura
perpétua no cemitério da Freguesia a:
Mavildia Henriques Duarte Ferreira - sepultura nº PO78 – alvará nº
1504/2020;
Aquiles José de Carvalho – sepultura nº FF20 – alvará nº 1505/2020.

5 – REPARAÇÃO DE CAMINHOS DA FREGUESIA
Perante o mau estado de diversos caminhos da freguesia, o executivo
deliberou adquirir 70 horas de serviços de uma máquina “Pá Carregadora”
para a reparação e conservação dos seguintes caminhos:
- caminhos da Galiota;
- caminhos das Eirinhas;
- caminho de acesso ao Parque das Merendas;
- caminho que entronca com a rua Guerra Pereira.

6 – AQUISIÇÃO DA APARELHAGEM DE SOM
Perante a necessidade a Junta de Freguesia intervir em campanhas de
sensibilização junto da população, sobre várias temáticas, como ocorreu
recentemente no âmbito do COVID 19 e outras iniciativas de sensibilização e
recomendação e prevenção, o Executivo deliberou proceder à aquisição de
um Equipamento de Som.

2020.06.22

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 ________________________________________________

