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Ata Nº18 

REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- No dia oito de janeiro de dois mil e dezanove, nas instalações da Junta de 

Freguesia, situada na Rua da Estrada nº21, 3840-302 Ouca, pelas vinte e uma 

horas o Senhor Presidente da Freguesia de Ouca Hugo Miguel Nunes Santos, 

reuniu o mesmo estando presente os restantes membros do Executivo: ---------- 

----- Tony José da Rocha Jesus, Secretário; ----------------------------------------------- 

----- Maria de Fátima Pereira Barreto Vida; Tesoureira ---------------------------------- 

----- FALTAS: Não se registaram ausências. ---------------------------------------------- 

Pelo senhor Presidente da Freguesia de Ouca, Hugo Miguel Nunes Santos, foi 

declarada aberta a reunião pelas vinte e uma horas, com a seguinte ordem do 

dia, antecipadamente remetida a todos os membros, nos termos do artigo 

décimo oitavo do Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------

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

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

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

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

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

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

----- 2.3. Abertura de Procedimento por ajuste direto – serviço de consultoria 

pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- 3.1 Parecer Processo OEC 58_16 Ocupação da Via Pública: ------------------- 

----- 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. ---------------------------------- 
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----- 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; -------------------------------------------- 

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

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

----- 5.1 Apreciação Gestão Corrente. -------------------------------------------------------- 

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

Secretariou a reunião o Senhor Tony José da Rocha Jesus, Secretário da 

Freguesia de Ouca. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- Iniciados os trabalhos a Tesoureira, comunicou ao executivo o saldo das 

contas de gerência à data de 8 de janeiro de dois mil e dezanove: --------------- 

----- PT50 0045 3342 4007 0307 0875 1: ------------------------------------- 4.173,39€ 

----- PT50 0035 0828 0001 0506 8307 3: ------------------------------------- 16.528,03€ 

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

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

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

requisições perfazendo o valor de 3.113,67 €, ratificando assim as decisões 

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

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

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

----- 2.3. Abertura de Procedimento por ajuste direto – serviço de consultoria 

pública. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- Objetivo: A presente proposta tem por objetivo o cumprimento da legislação 

em vigor, bem como os procedimentos impostos e submete-se a presente 

proposta, para a abertura dum procedimento pré contratual para a realização de 

uma prestação de serviços de Consultoria Pública. -------------------------------------- 

----- Escolha do tipo de procedimento e autorização da despesa: Tendo por 

base as peças que constituem o Caderno de Encargos em anexo e de acordo 

com a estimativa orçamental, propõe-se, de acordo com a alínea d) do artigo 

19.º do Código dos Contratos Públicos, para o presente procedimento de ajuste 

direto. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O preço base estabelecido, conforme indicado no caderno de encargos, é de 

6.750€, acrescido do IVA, à taxa legal em vigor (23%), e enquadra-se dentro dos 

limites previstos para o procedimento proposto. ------------------------------------------ 

A competência para autorizar a despesa é do Presidente da Freguesia de Ouca.  

----- Fundamentação da necessidade de recurso ao ajuste direto: Nos termos 

do artigo 127.º do CCP fundamenta-se a necessidade do recurso a este tipo de 

procedimento por falta de meios próprios, humanos e materiais, da Junta de 

Freguesia para a prestação do presente serviço. ----------------------------------------- 

----- Escolha das entidades a convidar: De acordo com o estabelecido no artigo 

113.º e n.º 1 do artigo 114º do CCP, a entidade adjudicante pode convidar a 

apresentar proposta mais do que uma entidade, no entanto, e atendendo às 

condicionantes existentes, nomeadamente os prazos e a disponibilidade 

imediata, sugere-se convidar apenas a firma Globalsoft-Cloud Business and 

Software Consulting a fazê-lo. ----------------------------------------------------------------- 

----- Dispensa de nomeação de Júri e delegação de competências: Tendo 

em conta que só haverá uma proposta, de acordo com o disposto no n.º1 do 

artigo 125º, compete aos serviços da entidade adjudicante pedir esclarecimentos 

sobre a mesma e submeter o projeto de decisão de adjudicação ao órgão 

competente para a decisão de contratar. --------------------------------------------------- 
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----- Aprovação das peças de procedimento: Em anexo encontram-se os 

seguintes elementos para aprovação: A - Caderno de encargos, elaborado de 

acordo com o artigo 43.º do CCP; B – Convite do procedimento. -------------------- 

----- Assunção do compromisso: Não tendo sido efetuada a devida verificação 

de fundos e elaborada a respetiva ficha de compromisso informa-se da 

obrigatoriedade de cumprir estes formalismos antes da adjudicação pelo órgão 

competente. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- 3.1 Parecer Processo OEC 58_16: ----------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente da Junta para informar que devido ao número 

elevado de queixas que deram entrada na Junta de Freguesia, é de considerar 

um pedido de parecer ao Município a esse respeito. ------------------------------------ 

----- O executivo delibera o pedido de parecer por unanimidade. --------------------- 

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

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

----- Tomou a palavra o secretário a informar que os trabalhos decorrem dentro 

da normalidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- Tomou a palavra o secretário a informar que os trabalhos decorrem dentro 

da normalidade. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

----- Tomou a palavra o secretário para informar que: ----------------------------------- 

----- Tiveram início as obras de execução do passeio no Tabuaço de forma a 

regularizar o pavimento na Rua Principal. -------------------------------------------------- 

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

----- Nada relevante; ------------------------------------------------------------------------------ 
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----- 4.6 Lavadouros / Fontes / Chafarizes. ------------------------------------------------- 

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

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

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

----- 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; -------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente: ----------------------------------------------------------- 

----- “No uso da competência que me confere o disposto na alínea gg) do artigo 

16º da Lei Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conceder a António Manuel 

Simões Malta, casado, residente em Rua Padre Pedro Marcelino Ferreira nº27, 

Palhaça, tendo como coproprietários João Carlos Simões Malta e Hélia Maria 

Simões Malta, o direito ao uso na aplicação a que é destinado e com sujeição às 

leis e regulamentos de polícia em vigor, um terreno no cemitério de Ouca, 

medindo dois metros quadrados com fundações, destinado a sepultura, no 

talhão nº5, com o número 38. ------------------------------------------------------------------ 

----- O imposto de selo foi pago pela guia 1/2019 de 8 de janeiro de 2019. Para 

que sirva de título ao concessionário e para todos os efeitos legais, foi emitido 

alvará que foi assinado e autenticado. -------------------------------------------------------  

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

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



 
 

  6/7 
 

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

 

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

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

----- ENCERRAMENTO DA REUNIÃO ------------------------------------------------------ 

Por mais nada ter sido tratado o senhor Presidente da Freguesia de Ouca, deu 

por encerrada a reunião, às vinte e uma horas, do que para constar se lavrou a 

presente ata que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada. ----------------------- 

 

 

E eu, Tony José da Rocha Jesus, Secretário da Freguesia de Ouca a subscrevo 

e também assino. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------Ouca, 8 de janeiro de 2019. 

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

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

_______________________________________________________________ 

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

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

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

Data Número Assunto Destinatário Coluna1

11/12/2018 102/2018 Processos 70/CEI+ e 080/CEI IEFP Pendente

11/12/2018 103/2018 Pedido de Substituição de contentor de Lixo CMV Pendente

18/12/2018 104/2018 Attestation d'existence pour payment des retraites CASAE Resolvido

03/01/2019 01_2019 Placa Vibratória CMV Resolvido

08/01/2019 02_2019 Solicitação de Esclarecimento Processo OEC 58_16 CMV Resolvido

08/01/2019 03_2019 Solicitação de Saibro CMV Pendente

08/01/2019 04_2019 Solicitação de Alinhamentio de Muro CMV Resolvido

08/01/2019 05_2019 Encerramento Processos 70/CEI + IEFP Resolvido

08/01/2019 06_2019 Encerramento Processos 79/CEI + IEFP Resolvido

08/01/2019 07_2019 Alteração data início seguro Allianz Pendente
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_______________________________________________________________ 

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

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

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

_______________________________________________________________ 

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


