ATA Nº. 23/2021
Ata da reunião ordinária da Junta
de Freguesia de Vieira de Leiria,
realizada no dia 10 de Dezembro
de 2021

2021.12.10
Aos dez dias do mês de Dezembro 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. BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL – EXECUÇÃO DO PPI E PPA;
5. ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA DE 2021;
6. AQUISIÇÃO DE TÁBUAS PARA ACABAMENTOS NAS BARRACAS DO MERCADO
DAS PEIXEIRAS;

7. OFERTA DE PLACA IDENTIFICATIVA DO LARGO DA REPÚBLICA;
8. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DE ARRUAMENTOS;

9.

REVISÃO DE PREÇOS DE OBRA DE REPAVIMENTAÇÃO
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1- BALANCETE DE TESOURARIA
Pelo Tesoureiro foi apresentado o balancete de tesouraria do dia 10 de
Dezembro de 2021, verificando-se que o mesmo apresentava um saldo
positivo de 145 023,94€ (cento e quarenta e cinco mil, vinte e três euros e
noventa e quatro cêntimos) encontrando-se em cofre 789,54€ (setecentos e
oitenta e nove euros e cinquenta e quatro cêntimos) e depositado em contas
nos Bancos Santander Totta e Millennium-BCP 144 234,40€ (cento e
quarenta e quatro mil, duzentos e trinta 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 682 a 723 num total de 17 382,67€ (dezassete
mil trezentos e oitenta e dois euros e sessenta e sete cêntimos) referentes ao
período compreendido entre 29 de Novembro de 2021 a 10 de Dezembro de
2021, pelo Sr. Presidente, no âmbito da delegação das competências
conferida por esta Junta de Freguesia que 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 209 ao nº 221; ---------------------------3.2. Atestados de Agregado familiar nº 36 a 39; -------------------------------3.3. Atestados de vida n.º 58; -------------------------------------------------------3.4. Declarações diversas n.º 1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 - BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL – EXECUÇÃO DO PPI E PPA
Foi presente o balancete de controlo de execução orçamental e de
3

2021.12.10
operações de tesouraria, referente a 10 de Dezembro 2021, verificando-se
terem sido recebidas e despendidas as seguintes importâncias: -----------------RECEBIMENTOS
-

De receitas correntes – …….....…….486 219,33 €

-

De receitas de capital – …………....…33 889,67 €

----------------------------------------------------------------------PAGAMENTOS
-

Despesas correntes – ..................... 309 842,00 €

-

Despesas de capital –...……………..210 267,00 €

-----------------------------------------------------------------------Transitando um saldo positivo de:
-

Execução orçamental – ……………..176 377,33 €

----------------------------------------------------------------------------------------------Depois de analisados os referidos documentos, a Junta de Freguesia
deliberou aprová-los. ---------------------------------------------------------------------------

5 - 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 7.ª e a 8.ª Alteração ao
Orçamento da Despesa de 2021, num total de 1700,00€ (mil e setecentos
euros) e 500,00€ (quinhentos euros) respetivamente;-----------------------------------------------------6 - AQUISIÇÃO

DE TÁBUAS PARA ACABAMENTOS NAS BARRACAS DO

MERCADO DAS PEIXEIRAS

Após pedido das vendedoras das barracas do Mercado das Peixeiras,
para tapar as friestas existentes na base das referidas estruturas, foram
pedidos a três empresas, orçamentos para aquisição de 280 tábuas
aplainadas de madeira. Após análise dos orçamentos foi selecionado o que
apresentava a proposta economicamente mais favorável, pertencente à
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empresa Somapil – Sociedade de Madeiras de Pinho, Lda.---------------------------------------------------

7 – OFERTA DE PLACA IDENTIFICATIVA DO LARGO DA REPÚBLICA
Instalada no Largo Da República Placa Identificativa deste local, com
imagens alusivas a atividades ligadas à freguesia, tendo a mesma sido
oferecida por uma benemérita vieirense. -------------------------------------------------

8 –

PRORROGAÇÃO

DE

PRAZO

DE

OBRA

DE

REQUALIFICAÇÃO

DE

ARRUAMENTOS

Foi-nos solicitada pela empresa António Emílio Gomes & Filhos Lda. a
prorrogação do prazo de execução da obra de requalificação de arruamentos
em Vieira de Leiria por mais 60 dias. O executivo deliberou aceitar a referida
prorrogação aceitando as razões apresentadas e por não serem imputáveis
ao empreiteiro. -------------------------------------------------------------------------------------9 – REVISÃO DE PREÇOS DE OBRA DE REPAVIMENTAÇÃO

Foi-nos apresentado pela empresa LUSOSICÓ uma revisão de preços
de obra de repavimentação de diversos arruamentos na Praia de Vieira e em
Vieira de Leiria, cujo valor de adjudicação foi de 60.514.40€. Esta revisão de
preços encontra-se em conformidade com a cláusula 28º do Caderno de
Encargos e neste contexto o executivo deliberou a aceitação da proposta no
valor de 2.419, 84€.-----------------------------------------------------------------------------

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

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