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Ata Nº10 

REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- Aos três dias do mês de Julho de dois mil e dezoito, na localidade de Ouca, 

nas instalações da Junta de Freguesia, situada na Rua da Estrada , nº21, 3840-

302 Ouca, pelas vinte e uma horas, teve início a décima reunião do Executivo da 

Junta de Freguesia de Ouca, conforme disposto nos termos do artigo 25º da Lei 

nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, na presença de todos os elementos do Executivo e com a seguinte 

ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------- 

----- 1 Balanço de Contas ---------------------------------------------------------------------- 

----- 1.1 Apresentação das contas das Contas de Gerência; --------------------------- 

----- 2 Deliberações ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2.1 Pagamentos Correntes; --------------------------------------------------------------- 

----- 2.2 Relatório e Contas 2017; ------------------------------------------------------------- 

----- 2.3 Donativos / Subsídios; ----------------------------------------------------------------- 

----- 2.4 Recolha de monos; --------------------------------------------------------------------- 

----- 3 Pareceres ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.1 Pareceres nada de relevante; ------------------------------------------------------- 

----- 4 Planeamento ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4.1 Gestão e manutenção de espaços verdes; -------------------------------------- 

----- 4.2 Limpeza de vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros. --------------- 

----- 4.3 Reparações dos estabelecimentos de ensino. ---------------------------------- 

----- 4.4 Segurança rodoviária. ----------------------------------------------------------------- 

----- 4.5 Abrigos de passageiros. -------------------------------------------------------------- 

----- 4.6 Lavadouros / Fontes / Chafarizes. ------------------------------------------------- 

----- 4.7 Caminhos Rurais ------------------------------------------------------------------------ 



 
 

  2/6 
 

----- 4.8 Projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e 

desporto; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4.9 Placas Toponímicas; ------------------------------------------------------------------- 

----- 4.10 Concessão de Terrenos Cemiteriais; -------------------------------------------- 

----- 4.11 Ofícios enviados; ---------------------------------------------------------------------- 

----- 5 Gestão Corrente -------------------------------------------------------------------------- 

----- 1 Balanço de Contas ---------------------------------------------------------------------- 

----- 1.1 Apresentação das contas das Contas de Gerência; --------------------------- 

----- Iniciados os trabalhos a Tesoureira, Maria de Fátima Pereira Barreiro Vida, 

comunicou ao executivo o saldo das contas de gerência à data de três de julho 

de dois mil e dezoito: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- PT50 0045 3342 4007 0307 0875 1: ------------------------------------- 8.710,55 € 

----- PT50 0035 0828 0001 0506 8307 3: ------------------------------------- 14.069,59€ 

----- 2 Deliberações ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 2.1 Pagamentos Correntes; --------------------------------------------------------------- 

 

----- O executivo delibera sobre os pagamentos referentes às seguintes 

requisições perfazendo o valor de 2176,84 €---------------------------------------------- 

----- 2.2 Relatório e Contas 2017; ------------------------------------------------------------- 

Requisição Data Compromisso Liquidação Pagamento Justificação Entidade Valor

39 07/06/2018 198 197 199 Produtos de Limpeza Junta de Freguesia Ouquense WH Supermercados Lda 12,07 €

40 07/06/2018 199 198 200 Limpeza Cemitérios Rio Tinto e Tabuaço Alcino Dias Ferreira 104,55 €

41 18/06/2018 200 199 201 Cumprimento de delegação de competências António Mourão Oliveira 318,75 €

42 18/06/2018 201 200 202 Cumprimento de delegação de competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 314,50 €

43 21/06/2018 202 201 203 Fechadura Escola Primária Dropereira Drograria e Eletrodomésticos 6,20 €

44 28/06/2018 215 213 215 Prestação de Serviços CTT Tony José da Rocha Jesus 450,00 €

45 28/06/2018 219 217 219 Cumprimento de delegação de competências António Mourão Oliveira 375,00 €

46 28/06/2018 220 218 220 Cumprimento de delegação de competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 308,25 €

47 28/07/2018 227 222 223 Limpeza Cemitério de Ouca António de Jesus Leite 156,83 €

48 28/07/2018 228 223 224 Limpeza Cemitérios Rio Tinto e Tabuaço Alcino Dias Ferreira 130,69 €
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----- Solicitado nova adiamento da entrega mediante envio de ofício por carta 

registada; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.3 Donativos / Subsídios; ----------------------------------------------------------------- 

----- Nada relevante. ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 3 Pareceres ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.1 Parecer sobre a utilização do espaço para lançamento de artifício 

pirotécnicos para a Comissão de Festas de Ouca. --------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o presidente para referir o teor do pedido. Tendo o mesmo 

sido aprovado por maioria mediante ofício 40/2018. ------------------------------------- 

----- 3.2 Parecer sobre a utilização do espaço para lançamento de artifício 

pirotécnicos para a Comissão de Festas do Rio Tinto. ---------------------------------- 

----- Tomou a palavra o presidente para referir o teor do pedido. Tendo o mesmo 

sido aprovado por maioria mediante ofício 39/2018. ------------------------------------- 

----- 4 Planeamento ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4.1 Gestão e manutenção de espaços verdes; -------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente a solicitar que as manutenções dos espaços 

verdes passem a ter uma periodicidade máxima quinzenal de forma a evitar, num 

período de grande utilização dos jardins, uma imagem negativa; -------------------- 

----- 4.2 Limpeza de vias, espaços públicos, sargetas e sumidouros. --------------- 

----- Tomou a palavra o Secretário para informar da necessidade de verificação 

da drenagem das águas pluviais na Rua do Viso em Ouca; --------------------------- 

----- Continua o Secretário a informar a necessidade de limpeza da Rua da 

Estrada, pois as bermas / valetas no sentido Bustos estão em péssimo estado 

de limpeza; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4.3 Reparações dos estabelecimentos de ensino. ---------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Secretário a informar que foi informado da recolha, por 

parte dos pais do Jardim de Infância, de um abaixo assinado a solicitar as 

reparações necessárias no Estabelecimento de Ensino; ------------------------------- 
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----- Tomou a palavra o Presidente a informar que valoriza a ação e considera 

que se trata de uma forma de cidadania que deve ser promovida. No início do 

ano letivo será solicitada uma reunião com as professoras e com os pais de 

forma a demonstrar a abertura do executivo da Junta para as solicitações; ------- 

----- Tomou a palavra o Secretário a informar que já tinha informado a Assistente 

Operacional do Jardim de Infância que as obras de beneficiação estão 

programadas para as férias; -------------------------------------------------------------------- 

----- 4.4 Segurança rodoviária. ----------------------------------------------------------------- 

----- Nada relevante; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4.5 Abrigos de passageiros. -------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Secretário a informar que o abrigo de passageiros em 

que foi solicitada a sua relocalização através do ofício 32/2018, de forma ao 

proprietário colocar duas caixas de luz no muro que lhe pertence já foi realizada;  

----- 4.6 Lavadouros / Fontes / Chafarizes. ------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente a informar que não houve evoluções a este 

respeito; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4.7 Caminhos Rurais ------------------------------------------------------------------------ 

----- Tomou a palavra o Presidente para informar que já foi recebido o orçamento 

solicitado à Vagoplano e cujo valor ascende os 75,000.00€. O valor é muito 

elevado e será solicitada reunião à Camara de forma a poder articular com a 

mesma. Como o estado dos caminhos carecem de Reparação e sendo a 

conservação e manutenção dos mesmos da esfera da Junta, tentaremos apoio 

do Município. -------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Como referido na ata anterior o Sr. António Fontes demonstrou 

disponibilidade em retirar os bidons do Caminho das serras, foram solicitados 

dois orçamentos estando a aguardar o envio dos mesmos. --------------------------- 

----- Pela urgência da intervenção a mesma será realizada na segunda quinzena 

do mês. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 4.8 Projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e 

desporto; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nada relevante; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4.9 Placas Toponímicas; ------------------------------------------------------------------- 

----- Nada relevante; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4.10 Concessão de Terrenos Cemiteriais; -------------------------------------------- 

----- Nada relevante; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4.11 Ofícios enviados; ---------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente para referir os ofícios enviados: ----------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 5 Gestão Corrente -------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente para informar que os documentos de Gestão 

Corrente já se encontram disponibilizados em arquivo; --------------------------------- 

----- Nada mais havendo a discutir deu-se por encerrada a reunião por voltas das 

vinte e duas horas. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------Ouca, 3 de julho de 2018. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia --------------------- 

_______________________________________________________________ 

----------------------------------------- (Hugo Miguel Nunes Santos) ------------------------- 

Ofício Data de Envio Entidade

39/2018 06/07/2018 Comissão de Festas do Rio Tinto

40/2018 06/12/2018 Comissão de Festas do Ouca

41/2019 6/15/2018 CMV

42/2019 6/19/2018 CMV

43/2020 07/10/2018 CMV

44/2020 07/11/2018 CMV

45/2021 07/11/2018 CMV

46/2021 7/13/2018 CMV

47/2022 7/13/2018 CMV

48/2022 7/13/2018 CMV

Reparação do Pavimento da Rua das Carreirinhas

Beneficiação de Arruamentos

Aumento da dotação de contentores e reparação dos deteriorados

Requalificação do Largo do Cruzeiro - Ouca

Requalificação da Praceta Padre António Correia Martins - Ouca

Parque Infantil do Jardim de Infância de Ouca

Justificação

Autorização de Utilização de Espaço

Autorização de Utilização de Espaço

Substituição de Espelho

Reparação do Pavimento da Rua da Canoa
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------- O Secretário da Junta de Freguesia -------------------- 

_______________________________________________________________ 

---------------------------------------- (Tony José da Rocha de Jesus) ---------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------- A Tesoureira ---------------------------------- 

_______________________________________________________________ 

------------------------------------- (Maria de Fátima Pereira Barreto Vida) ---------------- 


