ATA Nº. 05/2022
Ata da reunião ordinária da Junta
de Freguesia de Vieira de Leiria,
realizada no dia 04 de março de
2022

2022.03.04
Aos quatro dias do mês de março 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. BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL – EXECUÇÃO DO PPI E PPA;
5. PEDIDO

DE APOIO FINANCEIRO

– 30º CONCURSO

DE

PESCA DESPORTIVA -

GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA COMPETIÇÃO;
6.

O

JORNAL

DA

MARINHA GRANDE - PEDIDO

APOIO

CADERNO 34.º

ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO DA MARINHA GRANDE A CIDADE;
7. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAVIEIRA – OFICINA DE ARTES
8. REQUERIMENTO PARA TRASLADAÇÃO DE OSSADAS;
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1- BALANCETE DE TESOURARIA
Pelo Tesoureiro foi apresentado o balancete de tesouraria do dia 04 de
Março de 2022, verificando-se que o mesmo apresentava um saldo positivo
de 72 475,27€ (setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco euros e
vinte e sete cêntimos) encontrando-se em cofre 1 188, 68€ (mil cento e
oitenta e oito euros e sessenta e oito cêntimos) e depositado em contas nos
Bancos Santander Totta e Millennium-BCP 71 286, 59€ (setenta e um mil,
duzentos e oitenta e seis euros e cinquenta e nove cêntimos). Depois de
verificado e conferido o balancete foi aprovado. -------------------------------------------------------

2 – AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTOS
Foi presente o resumo das ordens de pagamento, cabimentos e
compromissos, dos números 120 a 145 num total de 12 260,82€ (doze mil
duzentos e sessenta euros e oitenta e dois cêntimos) referentes ao período
compreendido entre 21 de Fevereiro e 04 de Março 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 49 a nº 68;--------------------------------3.2. Atestados de Agregado familiar n.º 8;---------------------------------------3.3. Atestados de vida n.º 23 a n.º 25;--------------------------------------------3.4. Certidão n.º3.-----------------------------------------------------------------------

4 - BALANCETE DE CONTROLO ORÇAMENTAL – EXECUÇÃO DO PPI E PPA
Foi presente o balancete de controlo de execução orçamental e de
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operações de tesouraria, referente a 04 de Março 2022, verificando-se terem
sido recebidas e despendidas as seguintes importâncias: --------------------------RECEBIMENTOS
-

De receitas correntes – …….....…….67 125,70 €

-

De receitas de capital – …………....………0,00 €

-

De operações de tesouraria –................546,99 €

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

Despesas correntes – ..................... 37 293,64 €

-

Despesas de capital –...……………..22 774,92 €

-

De operações de tesouraria –..................533,33 €

-----------------------------------------------------------------------Transita um saldo positivo de:
-

Execução orçamental – ……………..73 499,13 €

-

Operações de tesouraria –...………....…..13,66 €

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

5 – PEDIDO

DE APOIO FINANCEIRO

– GRUPO DESPORTIVO CASA ÁGUIA

COMPETIÇÃO

No âmbito das comemorações do 25 de Abril, o Grupo Desportivo
Casa Águia e Pesca vai organizar o 30º concurso de pesca desportiva no dia
10 de Abril na Praia da Vieira, tendo pedido um apoio financeiro, que foi
deliberado pelo Executivo no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) à
semelhança de anos anteriores.----------------------------------------------------------------------------6 -

O

JORNAL

DA

MARINHA GRANDE - PEDIDO

APOIO

CADERNO 34.º

ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO DA MARINHA GRANDE A CIDADE;
No âmbito das comemorações do 34.º Aniversário de Elevação da Marinha
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Grande a Cidade, que se assinala a 11 de março, o Jornal da Marinha
Grande irá editar um Especial sobre a Elevação da Marinha Grande a Cidade,
para o qual solicitou o apoio desta Junta de Freguesia, tendo o Executivo
deliberado pelo apoio de ¼ página: 120 euros + IVA;-----------------------------------------------

7 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAVIEIRA – OFICINA
DE ARTES;

O Espaço CulturAvieira-Oficina de Artes – Tratando-se de espaço multiusos,
renovado e adaptado, identificado no passado como Balcão de Estação dos
Correios (BEC), não se encontra devidamente identificado no exterior para as
novas valências.---------------------------------------------------------------------------------Neste sentido o Executivo deliberou adquirir os serviços gráficos e de
imagem, bem como a execução da placa identitária, à Empresa GRAFTA –
Soluções Publicitárias, pelo valor de 1.414,50€ (Mil quatrocentos e quatorze
euros e cinquenta cêntimos), iva incluído;-----------------------------------------------------------

8 – REQUERIMENTO PARA TRASLADAÇÃO DE OSSADAS
Deferido o requerimento de Maria Olimpia Rocha de Sousa para
trasladação de ossadas da falecida Júlia Domingues Bértolo, sepultada desde
17 de Agosto de 2002 em sepultura n.º PP-16, para sepultura perpétua com o
n.º QQ-16.------------------------------------------------------------------------------------------

E, por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a
reunião, eram oito horas e 10 minutos;---------------------------------------------------5
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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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