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Ata Nº15 

REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- Aos dois dias do mês de Outubro 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 quinta reunião do 

Executivo da Junta de Freguesia de Ouca, 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 Donativos / Subsídios; ----------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

----- 4.10 Concessão de Terrenos Cemiteriais; -------------------------------------------- 
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----- 4.11 Ofícios enviados; ---------------------------------------------------------------------- 

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

----- 5.1 Apreciação e Deliberação da Sétima Alteração Orçamental da Despesa;  

----- 5.2 Apreciação e Deliberação da Primeira Revisão Orçamental da Receita; 

----- 5.3 Apreciação e Deliberação da Primeira Revisão Orçamental da Despesa; 

----- 5.4 Apreciação e Deliberação da Primeira Modificação ao PPI; 

----- 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 sete de agosto 

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

----- PT50 0045 3342 4007 0307 0875 1: ------------------------------------- 12.018,36€ 

----- PT50 0035 0828 0001 0506 8307 3: ------------------------------------- 15.734,32€ 

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

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

 

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

requisições perfazendo o valor de 2.312,94 €, ratificando assim as decisões 

previamente tomadas. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.2 Donativos / Subsídios; ----------------------------------------------------------------- 

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

Requisição Data Compromisso Cabimento Pagamento Justificação Entidade Valor

78 11/09/2018 310 308 306 Seguro de Acidentes de Trabalho CEI Allianz 116,26 €

79 18/09/2018 311 309 309 Cumprimento de Delegação de Competências António Mourão Oliveira 476,63 €

80 18/09/2018 312 310 310 Cumprimento de Delegação de Competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 354,24 €

81 28/09/2018 330 328 329 Aquisição de placas "Agua não controlada" Elpideo Almeida Reis 110,70 €

82 28/09/2018 331 329 330 Avença Posto de Correios CTT Tony José da Rocha Jesus 450,00 €

83 28/09/2018 333 331 332 Material Administrativo Ricardo & Vaz Lda 71,26 €

84 02/10/2018 338 338 336 Cumprimento de Delegação de Competências António Mourão Oliveira 426,66 €

85 02/10/2018 339 339 337 Cumprimento de Delegação de Competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 307,19 €
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----- 3 Pareceres ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nada Relevante. ----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- Tomou a palavra o Presidente para referir a insatisfação de algumas 

pessoas, entre elas a educadora de infância do Jardim de Infância pela “poda” 

dada as árvores; ----------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Secretário informa que a decisão foi dele e que a mesma visa garantir um 

crescimento “mais saudável” da árvore, prevendo que na primavera as mesmas 

apresentem uma imagem melhor da que existia anteriormente. ---------------------- 

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

----- Tomou a palavra o Presidente para manifestar o seu desagrado pela não 

implementação dos programas de aplicação de fitofármacos. ------------------------ 

----- O Secretário explica que a mesma não aconteceu por indisponibilidade de 

tempo por parte dos funcionários. ------------------------------------------------------------- 

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

----- Tomou a palavra o Secretário para informar que a aplicação dos caneletes 

na entrada ainda não foram executadas por indisponibilidade do empreiteiro; --- 

----- O Presidente alerta para a necessidade urgente de ver essa situação 

corrigida pois se aproximam as chuvas e o problema dever ser solucionado. ---- 

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

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

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

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

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

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

----- 4.7 Caminhos Rurais ------------------------------------------------------------------------ 
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----- Tomou a palavra o Presidente para informar que foi remetida à CMV novo 

pedido para clarificar qual o ponto de situação da reparação realizada no mês de 

julho. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Secretário informa que existem diversas queixas e que se torna urgente 

clarificar a posição do Município de forma a poder estabelecer prioridades de 

execução. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

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

----- Tomou a palavra o Presidente para informar que já foram entregues as 

placas de sinalização que serão colocadas nos fontanários e chafarizes; --------- 

----- O Secretário informa que as mesmas serão colocadas só após as 

requalificações previstas para 2019 pois segundo o fabricante, as mesmas 

devem ser aplicadas com recurso a um material que impedirá que sejam alvo de 

furto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

 

 

Data Número Assunto Destinatário

08/09/2018 69/2018 Envio da documentaça o referente aos processos nº086/CEI/18 IEFP

12/09/2018 70/2018 Operação "Tapa Buracos" CMV

12/09/2018 71/2018 Pedido de Material CMV

15/09/2018 72/2018 Ponto de situação da reparação dos caminhos rurais CMV

18/09/2018 73/2018 Ponto de situação da reparação dos caminhos rurais CMV
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----- 5 Gestão Corrente -------------------------------------------------------------------------- 

----- 5.1. Tomou a palavra a tesoureira para informar da sétima alteração 

orçamental da despesa com necessidade de reforço na aquisição de serviços 

para o cumprimento da delegação de competências, procedendo à diminuição 

nas rúbricas despesas com eleições autárquicas, comissões de festa, vestuário 

e artigos pessoais, prémios. Condecorações e ofertas---------------------------------- 

----- A alteração foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------- 

----- 5.2. Tomou a palavra a tesoureira para informar da primeira alteração 

orçamental da receita com necessidade de inscrição da rúbrica na posse de 

serviço e resíduos de cera, assim como diminuição da verba na transferência da 

Delegação de Competências da CMV. ------------------------------------------------------ 

----- A alteração foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------- 

----- 5.3. Tomou a palavra a tesoureira para informar da primeira alteração 

orçamental da despesa com necessidade de reforços em diversas rúbricas por 

inexistência de médias de despesas corretas dos dois últimos anos e diminuição 

nas despesas de capital por atraso na execução dos projetos. ----------------------- 

----- A alteração foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------- 

----- 5.4. Tomou a palavra a tesoureira para informar da primeira modificação do 

Plano Plurianual de Investimentos com necessidade de reforço na verba para o 

Equipamento de Conforto da Casa Mortuária. --------------------------------------------- 

----- A alteração foi aprovada por unanimidade. ------------------------------------------- 

 

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

vinte e três horas. -------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------Ouca, 2 de outubro de 2018. 

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

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

_______________________________________________________________ 

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

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

_______________________________________________________________ 

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

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

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

_______________________________________________________________ 

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


