ATA Nº. 04/2022
Ata da reunião ordinária da Junta
de Freguesia de Vieira de Leiria,
realizada no dia 18 de Fevereiro
de 2022

2022.02.18
Aos dezoito dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e
dois 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. PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO – APAMG;
5. ORÇAMENTO

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENE E SAÚDE NO

TRABALHO E AVALIAÇÃO DE RISCOS;

6. RENOVAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE PLATAFORMA SAPHETYGOV;
7. CANDIDATURA AO PROGRAMA ECO-FREGUESIAS XXI – EDIÇÃO 2022/23

1- BALANCETE DE TESOURARIA
Pelo Tesoureiro foi apresentado o balancete de tesouraria do dia 18 de
Fevereiro de 2022, verificando-se que o mesmo apresentava um saldo
positivo de 90 977,70€ (noventa mil, novecentos e setenta e sete euros e
setenta cêntimos) encontrando-se em cofre 1 108, 75€ (mil cento e oito euros
e sessenta e cinco cêntimos) e depositado em contas nos Bancos Santander
Totta e Millennium-BCP 89 868, 95€ (oitenta e nove mil, oitocentos e
sessenta e oito euros e noventa e cinco cêntimos). Depois de verificado e
conferido o balancete foi aprovado. -------------------------------------------------------2
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2 – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS
Foi presente o resumo das ordens de pagamento, cabimentos e
compromissos, dos números 92 a 119 num total de 3 949,30€ (três mil
novecentos e quarenta e nove euros e trinta cêntimos) referentes ao período
compreendido entre 07 de Fevereiro e 18 de Fevereiro de 2022, 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 35 a nº 48;-------------------------------3.2. Atestados de Agregado familiar n.º 6 a 7;----------------------------------3.3. Atestados de vida n.º 19 a n.º 22;---------------------------------------------

4 – PEDIDO

DE APOIO FINANCEIRO

– ASSOCIAÇÃO PROTETORA

DE

ANIMAIS

DA MARINHA GRANDE - APAMG

Cientes das dificuldades que também as associações estão a
atravessar como consequência dos efeitos da COVID-19, o executivo da
Junta de Freguesia deliberou conceder o apoio financeiro de 150€ (cento e
cinquenta euros), a esta coletividade. -----------------------------------------------------

5– ORÇAMENTO

PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENE E SAÚDE NO

TRABALHO E AVALIAÇÃO DE RISCOS

No âmbito da prestação de serviços de Higiene e Saúde no trabalho e
Avaliação de riscos, foi decidido pelo Executivo da Junta aceitar o orçamento
economicamente mais favorável da empresa H2ST, conforme análise de
documento apenso a esta ata, onde também constam os orçamentos
propostos pelas empresas Ação Contínua Centro, QVO Legis – Formação e
Consultadoria e MRMartins & Reis, Higiene, Segurança e Saúde no trabalho;
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6– RENOVAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE PLATAFORMA SAPHETYGOV
Decidido pelo Executivo da Junta renovar a subscrição da plataforma
de contratação pública SaphetyGov – Standard 1, comercializada pela
empresa Vortal – Comércio Eletrónico Consultadoria e Multimédia, S.A, com
um custo anual de 100,00€ (cem euros).--------------------------------------------------

7– CANDIDATURA AO PROGRAMA ECO-FREGUESIAS XXI – EDIÇÃO 2022/23
Decidido pelo Executivo da Junta, candidatar a freguesia de Vieira de
Leiria ao Programa Eco-Freguesias XXI – Edição 2022/23, um projeto da
ABAE – Educação Ambiental para a Sustentabilidade, iniciado em 2014, que
visa trabalhar com as freguesias no sentido do desenvolvimento de ecocomunidades ou comunidades sustentáveis, sendo que o reconhecimento
deste trabalho é materializado através da atribuição do galardão Bandeira
Verde – Eco-Freguesia XXI.------------------------------------------------------------------

E, por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a
reunião, eram vinte horas e quarenta minutos;-----------------------------------------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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