ATA Nº. 06/2022
Ata da reunião ordinária da Junta
de Freguesia de Vieira de Leiria,
realizada no dia 18 de Março de
2022

2022.03.18
Aos dezoito 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. AVERBAMENTO EM ALVARÁ DE CONCESSÃO DE TERRENOS DO CEMITÉRIO;
5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BALCÃO SNS 24 NO ESPAÇO CIDADÃO;
6. APOIO NO PREENCHIMENTO DO IRS NO ESPAÇO CIDADÃO;
7. DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE RUAS;
8. CARTÕES DE VISITA;
9. BONÉS/BRINDE COM LOGOTIPO DA JUNTA DE FREGUESIA;
10. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRITURAÇÃO DE ENTULHOS;
11. AQUISIÇÃO DE APARELHO UPS DE BASTIDOR
12. ISENÇÃO DE TAXAS A REFUGIADOS DA UCRÂNIA
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1- BALANCETE DE TESOURARIA
Pelo Tesoureiro foi apresentado o balancete de tesouraria do dia 18 de
Março de 2022, verificando-se que o mesmo apresentava um saldo positivo
de 81 848,21€ (oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e oito euros e vinte e
um cêntimos) encontrando-se em cofre 509, 96€ (quinhentos e nove euros e
noventa e seis cêntimos) e depositado em contas nos Bancos Santander
Totta e Millennium-BCP 81 338, 25€ (oitenta e um mil, trezentos e trinta e oito
euros e vinte e cinco 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 121 a 182 num total de 31 788, 30€ (trinta e um
mil, setecentos e oitenta e oito euros e trinta cêntimos) referentes ao período
compreendido entre 21 de Fevereiro e 18 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 69 a nº 89;--------------------------------3.2. Atestados de Agregado familiar n.º 9 a 14;--------------------------------3.3. Atestados de vida n.º 26;-------------------------------------------------------3.4. Certidões n.º4 a n.º 5.------------------------------------------------------------4– AVERBAMENTO

EM

ALVARÁ

DE

CONCESSÃO

DE

TERRENOS

DO

CEMITÉRIO
Presente o requerimento de 07 de março de 2022 de Lídia Pimenta
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Pereira Cabral, solicitando o averbamento do terreno O-12, no cemitério da
Freguesia em nome de Joaquim Duarte Pereira. Apresenta para o efeito a
declaração dos herdeiros a abdicar do terreno e não se opondo a que o
mesmo seja averbado em seu nome. -----------------------------------------------------A Junta de Freguesia depois de analisar o requerimento deliberou
autorizar o averbamento do terreno O-12 em nome de Lídia Pimenta Pereira
Cabral. --------------------------------------------------------------------------------------------5– APOIO NO PREENCHIMENTO DO IRS NO ESPAÇO CIDADÃO
O Executivo da Junta deliberou disponibilizar à população o apoio no
preenchimento do IRS, de 11 de Abril a 24 de Junho, às segundas, quartas e
sextas-feiras, em posto de atendimento a funcionar no Espaço Cidadão do
Edifício da Junta.--------------------------------------------------------------------------------6– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BALCÃO SNS 24 NO ESPAÇO CIDADÃO
No seguimento de parceria entre a AMA (Agência para a Modernização
Administrativa), o SPMS (Serviços Partilhados do Ministério da Saúde) e as
ARS (Administrações Regionais de Saúde), deliberou o Executivo da Junta
disponibilizar no Espaço Cidadão, a prestação de serviços do Balcão SNS 24
à

distância,

nomeadamente,

marcar

consultas,

marcar

e

realizar

teleconsultas, consultar exames, guias de tratamento e receitas de
medicamentos e pedir isenção e taxas moderadoras, permitindo assim a
prestação de cuidados de saúde de proximidade, numa ótica de eficiência e
qualidade desses cuidados, para comodidade dos munícipes/fregueses.-------7– DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA DE TERRENO PARA ALARGAMENTO DE RUAS
No âmbito das repavimentações a cargo da Junta de Freguesia para
efeitos de alargamento de ruas, negociou-se com os proprietários dos
terrenos contíguos, a cedência de parte dos mesmos, tendo sido deliberado
pelo Executivo a emissão de Declaração de Cedência com informação sobre
a respetiva permilagem do terreno cedido.-----------------------------------------------4
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8– CARTÕES DE VISITA
Deliberado pelo Executivo aceitar o orçamento economicamente mais
viável para elaboração de 500 cartões de visita pela empresa Grafka,
Soluções Publicitárias, com o valor de 36,90€ (trinta e seis euros e noventa
cêntimos) IVA incluído. A mesma empresa apresentou igualmente o melhor
orçamento de 505,28€ (quinhentos e cinco euros e vinte e oito cêntimos) IVA
incluído, para elaboração de 3 lonas, 40 vouchers e 40 posters para
publicidade do I Festival de Arroz de Marisco da Praia da Vieira, organizado
pela Junta de Freguesia de Vieira de Leiria. --------------------------------------------9– BONÉS/BRINDE COM LOGOTIPO DA JUNTA DE FREGUESIA
Deliberado pelo Executivo aceitar o orçamento economicamente mais
viável para elaboração de 200 bonés/brinde com logotipo da Junta de
Freguesia, pela empresa Publipaiva, Lda, com o valor de 190,00€ mais IVA.--10– AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRITURAÇÃO DE ENTULHOS
Nos Estaleiros da Junta de Freguesia encontra-se um conjunto
significativo de entulhos, acumulados ao longo dos anos, que em nada
beneficia o ambiente. Este entulho após trituração será um bom produto,
associado a toutvenant, para a reparação de caminhos. Neste sentido o
Executivo deliberou a trituração deste material, consultando a única empresa
conhecida neste âmbito “Mário Caminho Unipessoal, Lda.”, que apresentou
uma proposta no valor de 3.000€ (Três mil euros) + IVA, tendo a mesma sido
aceite.----------------------------------------------------------------------------------------------11– AQUISIÇÃO DE APARELHO UPS DE BASTIDOR
No seguimento de avaria irreparável do aparelho UPS de bastidor, foi
deliberado pelo Executivo aceitar o orçamento economicamente mais viável
para aquisição, de UPS marca APC Smart, à empresa Zematek - Tecnologia
de Informação Lda., no valor de 697,00€ mais IVA.------------------------------------
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12-ISENÇÃO DE TAXAS A REFUGIADOS DA UCRÂNIA
Face à situação provocada pela evasão da Russia na Ucrânia, que provocou
a fuga de milhões de refugiados para vários países, nos quais se inclui
Portugal, considerando as várias medidas de apoio por parte do Governo e
outras Entidades, o Executivo da junta de Freguesia, deliberou o apoio ao
povo Ucraniano, através da recolha de bens de primeira necessidade
(alimentos, produtos de hygiene, medicamentos e vestuário, bem como a
isenção de taxas relativas a documentos solicitados por estes cidadãos,
E, por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a
reunião, eram vinte e uma horas e 20 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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