ATA Nº. 22/2021
Ata da reunião ordinária da Junta
de Freguesia de Vieira de Leiria,
realizada no dia 26 de Novembro
de 2021

2021.11.26
Aos vinte e seis dias do mês de Novembro do ano de dois mil e vinte
e um 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: ------- Patrícia Alexandra Pereira Natário Farto;
- David Gomes Henriques;
- Miguel Noraldo Parreira Diniz;
- Rui Filipe Ruivo Tomás.
Pelas dezoito horas e trinta minutos, 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. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA DE 2021;

5.

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA
ASSEMBLEIA DE FREGUESIA;

6.

CARTÕES MAGNÉTICOS DOS ALUNOS;

7.

APROVAÇÃO DE MAPA DE PESSOAL

8.

DOAÇÃO DE MANUEL DA SILVA BRANCO

9.

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO POPULAR;

10. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E RECREIO;
11. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – GRUPO DE TEATRO “O TEATRESCO”;
12. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – CLUBE CAÇA E PESCA;
13. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA;
14. PEDIDO

DE APOIO FINANCEIRO

–

CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DA

JUVENTUDE DO CASAL D’ANJA;

15. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – CENTRO PASTORAL Nª SENHORA DA AJUDA
16. PEDIDO

DE

APOIO

FINANCEIRO

–

ASSOCIAÇÃO

DE

REFORMADOS

E

PENSIONISTAS DE VIEIRA DE LEIRIA
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1- BALANCETE DE TESOURARIA
Pelo Tesoureiro foi apresentado o balancete de tesouraria do dia 26 de
Novembro de 2021, verificando-se que o mesmo apresentava um saldo positivo
161 508.32€ (cento e sessenta e um mil, quinhentos e oito euros e trinta e dois
cêntimos) encontrando-se em cofre 1 214.67€ (mil duzentos e catorze euros e
sessenta e sete cêntimos) e depositado em contas nos Bancos Santander Totta
e Millennium-BCP 160 508,32€ (cento e setenta mil, quinhentos e oito euros e
trinta e dois 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 650 a 681 num total de 17 361,04€ (dezassete mil
trezentos e sessenta e um euros e quatro cêntimos) referentes ao período
compreendido entre 15 de Novembro de 2021 a 25 de Novembro de 2021, pelo
Sr. Presidente, no âmbito da delegação das competências conferida por esta
Junta de Freguesia, que após análise 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 202 ao nº 208;
3.2. Atestados de Agregado familiar nº 35; ---------------------------------------

4 – ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA DE 2021
Verificando-se a exiguidade de dotação de verbas em algumas rubricas
orçamentais da despesa de 2021, 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 2021, num total de 400€ (quatrocentos euros). ------------------------------------3
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5–

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Considerando o disposto no art.º 22º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, adaptado à Administração Local, que determina que a abertura de
procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em
mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização,
designadamente com a aquisição de serviços e bens através de locação com
opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações
com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização conferida pelo
Órgão Deliberativo. O executivo depois de analisar o assunto e em
cumprimento da legislação em vigor, deliberou enviar à Assembleia de
Freguesia o referido pedido de autorização genérica para dispensa de
autorização prévia. ------------------------------------------------------------------------------

6 – 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 43 cartões cujo
valor unitário é de 4 € (quatro euros). ------------------------------------------------------

7 – APROVAÇÃO DE MAPA DE PESSOAL
Considerando o disposto no nº 4 do art.º 29 da Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, o Executivo deliberou aprovar o Mapa de Pessoal da
Junta de Freguesia com a seguinte dotação: 3 lugares para Assistente Técnico,
estando os 3 ocupados por 3 Assistentes Administrativos e 3 lugares para
Assistente Operacional, nomeadamente 2 para Auxiliar de Serviços Gerais e 1
para Coveiro, estando 1 lugar vago de Auxiliar e 1 vago de Coveiro; -------------

8 – DOAÇÃO DE MANUEL DA SILVA BRANCO
Aceite a doação de Manuel da Silva Branco de uma cama articulada
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hospitalar que ficará registada no inventário da Junta de Freguesia; --------------

9 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO POPULAR
Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, o executivo da Junta
de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 500€ (quinhentos e
cinquenta euros), a esta coletividade. ------------------------------------------------------

10 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – BIBLIOTECA DE INSTRUÇÃO E RECREIO
Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, o executivo da Junta
de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 250€ (duzentos e
cinquenta euros), a esta coletividade. ------------------------------------------------------

11– PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – GRUPO DE TEATRO “O TEATRESCO”
Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, o executivo da Junta
de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 250€ (duzentos e
cinquenta euros), a esta coletividade. ------------------------------------------------------

12 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – CLUBE CAÇA E PESCA
Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, o executivo da Junta
de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 250€ (duzentos e
cinquenta euros), a esta coletividade. ------------------------------------------------------

13 – PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA
Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, o executivo da Junta
de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 250€ (duzentos e
cinquenta euros), a esta coletividade. ------------------------------------------------------
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14 –

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO

–

CENTRO RECREATIVO E CULTURAL DA

JUVENTUDE DO CASAL D’ANJA

Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, o executivo da Junta
de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 250€ (duzentos e
cinquenta euros), a esta coletividade. ------------------------------------------------------

15 –

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO

–

CENTRO PASTORAL Nª SENHORA DA

AJUDA

Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, o executivo da Junta
de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 250€ (duzentos e
cinquenta euros), a esta coletividade. ------------------------------------------------------

16 –

PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO

–

ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E

PENSIONISTAS DE VIEIRA DE LEIRIA

Cientes das dificuldades que também as coletividades estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, o executivo da Junta
de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 200€ (duzentos euros),
a esta coletividade. ------------------------------------------------------------------------------

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, Patrícia Alexandra Pereira
Natário Farto, Secretária da Junta, redigi: ----------------------------------------------

O Presidente ___________________________________________
A Secretária ___________________________________________
O Tesoureiro ___________________________________________
O Vogal _______________________________________________
O Vogal ________________________________________________
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