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Ata Nº20 

REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- No dia cinco de fevereiro 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; ----------------------------------------------------------------- 

----- 2.2.1 Proposta do Executivo da Junta de Freguesia para a Concessão de 

donativo às Comissões de Festa no âmbito da Celebração do “Dia dos Moinhos 

Abertos”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.2.2 Proposta do Executivo da Junta de Freguesia para a Concessão de 

donativo às Comissões de Festa no âmbito da Celebração do pedido do Sr. 

Humberto Ribeiro “Ricky Norton”. ------------------------------------------------------------- 

----- 2.3 Ajuste Direto nº 01/2019 - Análise e adjudicação de Proposta para 

Serviço de Consultoria Pública. ---------------------------------------------------------------- 
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----- 2.4 Assinatura de Contrato de Serviço de Consultoria Pública. ----------------- 

 

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

----- 3.1 Parecer Processo OEC 58_16. ----------------------------------------------------- 

----- 3.2 Parecer Solicitação 21/2018: ----------------------------------------------------- 

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

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

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

----- 5.1 Apreciação e Deliberação de alterações orçamentais. ----------------------- 

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

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

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 5 de fevereiro de dois mil e dezanove: ------------ 

----- PT50 0045 3342 4007 0307 0875 1: --------------------------------------- 7.053,55€ 
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----- PT50 0035 0828 0001 0506 8307 3: ------------------------------------- 16.965,87€ 

 

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

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

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

requisições perfazendo o valor de 9.666,04 €, ratificando assim as decisões 

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

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

----- 2.2.1 Proposta do Executivo da Junta de Freguesia para a Concessão de 

donativo às Comissões de Festa no âmbito da Celebração do “Dia dos Moinhos 

Abertos”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Requisição Data Compromisso Cabimento Justificação Entidade Valor

6 10/01/2019 20 8 Presentes de Natal Prestadores Serviço Junta Broa do João - Café e Pastelaria 44,08 €

7 10/01/2019 21 9 Presentes de Natal Prestadores Serviço Junta Ricardo Vasconcelos Neves Furtado 22,51 €

8 10/01/2019 22 10 Combustível Pneus - Recta do Norte 52,22 €

9 10/01/2019 23 11 Material de Limpeza - Pré Escola WH - Supermercados 153,77 €

10 10/01/2019 24 12 Iluminação de Natal Estiloacrobático 799,50 €

11 10/01/2019 25 13 Cópias de Chaves Drogaria de Santo André 2,40 €

12 12/01/2019 27 15 Materil Cemitério de Ouca Drogaria Cardoso e Santos 140,00 €

13 12/01/2019 28 16 Aluguer Software Autárquico Grenke - Renting 1 623,00 €

14 12/01/2019 29 17 Consultoria - Prestação de Contas Globalsoft 295,20 €

15 14/01/2019 33 21 Cumprimento Delegação de Competências António Mourão Oliveira 432,25 €

16 14/01/2019 34 22 Cumprimento Delegação de Competências Elisabete Jesus Cheganças Oliveira 387,75 €

17 22/01/2019 45 33 Consultoria Pública Globalsoft 2 767,50 €

18 24/01/2019 46 34 Material Passeio Tabuaço Joaquim Soares & Paulo 669,19 €

19 29/01/2019 48 36 Senhas de Presença Assembleia Alexandre Sérgio Barros Leite 82,44 €

20 29/01/2019 49 37 Senhas de Presença Assembleia Maria Fernanda Jesus Almeida Oliveira 82,44 €

21 29/01/2019 50 38 Senhas de Presença Assembleia Wilson António Oliveira Oliveira 68,70 €

22 29/01/2019 51 39 Senhas de Presença Assembleia Francisco Manuel Ferreira Silvestre 96,18 €

23 29/01/2019 52 40 Senhas de Presença Assembleia Tiago Manuel Ferreira Cardoso 109,92 €

24 29/01/2019 53 41 Senhas de Presença Assembleia Lilina Oliveira Cruz 109,92 €

25 29/01/2019 54 42 Senhas de Presença Assembleia Luiz Alberto Jesus Rocha 109,92 €

26 29/01/2019 55 43 Senhas de Presença Assembleia António Alexandre Almeida Santos 96,18 €

27 29/01/2019 56 44 Senhas de Presença Assembleia Mário Ferreira Sobreiro 13,74 €

28 29/01/2019 57 45 Senhas de Presença Assembleia Carlos Alberto Rocha Moreira 109,92 €

29 31/01/2019 58 46 Cumprimento Delegação de Competências António Mourão Oliveira 247,00 €

30 31/01/2019 59 47 Cumprimento Delegação de Competências Elisabete Jesus Cheganças Oliveira 338,25 €

31 31/01/2019 62 50 Pagamento Avença Posto de Correios Tony Jose da Rocha Jesus 450,00 €

32 05/02/2019 69 57 Abertura e Encerramento de Cobato Manuel Celso Santos Novo 85,00 €

33 05/02/2019 70 58 Despesa Limpeza Cemitério Rio Tinto e Tabuaço Alcino Dias Ferreira 104,55 €

34 05/02/2019 71 59 Despesa Limpeza Cemitério Ouca António Jesus Leite 125,46 €

35 05/02/2019 72 60 Cumprimento Delegação de Competências Alcino Dias Ferreira 47,05 €
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----- O Presidente da Junta de Freguesia toma a palavra para referir que: -------- 

----- “À semelhança do realizado no ano passado e no cumprimento da alínea v) 

da Lei 75/2013 de 12 de setembro, cabe à junta de freguesia Apoiar atividades 

de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para a freguesia. --------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando ainda, que as ações que as comissões de festas dinamizam 

regulamente na freguesia constituem um benefício social a todos aqueles que 

delas usufruem. ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Propõe-se assim que seja deliberado, a atribuição dos seguintes donativos, 

a saber: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- A) Montante pecuniário – 150,00€. -----------------------------------------------------; 

----- B) Apoio logístico – Preparação do espaço com tenda, mesas e cadeiras em 

número considerado suficiente. ---------------------------------------------------------------- 

----- DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. ------------ 

----- DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade a proposta para os 

donativos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.2.2 Proposta do Executivo da Junta de Freguesia para a Concessão de 

donativo às Comissões de Festa no âmbito da Celebração do pedido do Sr. 

Humberto Ribeiro “Ricky Norton”. ------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente da Junta de Freguesia toma a palavra para referir que: -------- 

----- “No cumprimento da alínea v) da Lei 75/2013 de 12 de setembro, cabe à 

junta de freguesia Apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, 

desportiva, recreativa ou outra de interesse para a freguesia. ------------------------ 

----- Considerando que o Sr. Humberto Ribeiro já tem realizado este evento 

anteriormente e que propõe a vinda à nossa freguesia de 40 a 50 pessoas vindas 

de frança. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Considerando ainda, que as ações que as comissões de festas dinamizam 

regulamente na freguesia constituem um benefício social a todos aqueles que 

delas usufruem. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- Propõe-se assim que seja deliberado, a atribuição dos seguintes donativos, 

salvaguardando que as pessoas que visitam o lugar devem fazer a refeição no 

espaço destinado para o efeito de forma a que as Comissões de Festas possam 

angariar fundos para os seus objetivos, a saber: ----------------------------------------- 

----- A) Montante pecuniário – 75,00€. -----------------------------------------------------; 

----- B) Apoio logístico – Preparação do espaço com mesas e cadeiras em 

número considerado suficiente. ---------------------------------------------------------------- 

----- DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. ------------ 

----- DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade a proposta para os 

donativos. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.3 Ajuste Direto nº 01/2019 - Análise e adjudicação de Proposta para 

Serviço de Consultoria Pública. ------------------------------------------------------------ 

----- Tomou a palava o presidente para informar do seguinte: 

----- 1 – Tendo em conta o previsto nos artigos do CCP de Procedimento de 

Ajuste Direto e após estudo de mercado, foi verificado que a empresa com maior 

credibilidade e conhecimentos em Consultoria Pública ao nível Autárquico é a 

“GlobalSoft, CBSC”, a qual foi convidada a apresentar proposta. -------------------- 

----- 2 – A proposta foi autorizada com a escolha do Procedimento de Ajuste 

Direto, nos estritos termos do disposto na alínea d) do número 1 do artigo 20º do 

Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto- Lei nº 111-B/2017, de 

31 de Agosto. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3 – O fornecimento do serviço, é adjudicado pelo preço base de 5.400,00€ 

(cinco mil e quatrocentos euros), que será acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

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

----- DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. ------------ 

----- DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade a proposta para os 

Serviços de Consultoria Pública apresentada pela empresa Globalsoft, CBSC. -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 2.4 Ajuste Direto nº 01/2019 - Assinatura de Contrato de Serviço de 

Consultoria Pública. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palava o presidente para informar do seguinte: 

----- 1 - Foi assinado um contrato um contrato de Serviços de Consultoria Pública 

com o nº 4801, com o compromisso nº 45/2019, por 36 meses, com uma 

prestação trimestral de 450,00€ (quatrocentos e cinquenta euros), acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, com a Globalsoft, CBSC. ------------------------------------- 

----- 2 – Em todas as prestações acresce o valor dos Km pagos à taxa legal em 

vigor, alimentação e estadias quando necessárias. -------------------------------------- 

----- DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Não se registaram intervenções. ------------ 

----- DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade a proposta para os 

Serviços de Consultoria Pública apresentada pela empresa Globalsoft, CBSC. -

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

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

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

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

----- Tomou a palavra o Presidente da Junta para informar sobre o pedido que o 

executivo fez e a resposta do município: ---------------------------------------------------- 

----- “Relativamente ao processo em causa, informamos que foi emitido o Alvará 

de Licenciamento de Obras n.º 92/18. ------------------------------------------------------- 

----- Quanto à questão levantada em relação à eventual ocupação de espaço 

pertença ao domínio público, informamos que o processo referido foi alvo de 

parecer técnico da Divisão de Planeamento e Obras Públicas, bem como de 

parecer jurídico. O primeiro ressalva que “…já existe um alinhamento dado pelo 

pavimento (granito), que alinha com o muro de vedação a norte, parecendo que 

de facto aquando da colocação do pavimento houve o cuidado de não 

ultrapassar aquele alinhamento.” O parecer jurídico referido é anexado à 

presente comunicação.” ------------------------------------------------------------------------- 
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----- DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Tendo em consideração que o parecer nos 

sugere algumas dúvidas o mesmo será encaminhado para apoio jurídico. -------- 

----- 3.2 Parecer Solicitação 21/2018: ----------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente da Junta para informar sobre o pedido que o 

executivo fez e a resposta do município: ---------------------------------------------------- 

-----"Conforme solicitação nº 21/2018, sobre o passeio situado na frente da 

pastelaria Singular Pan Unip. Lda., tendo a Engª Isabel analisado a questão em 

causa, verificou que no descritivo do licenciamento, não refere que passou para 

espaço público, mas diz que esse passeio está em domínio privado do edifício. 

Por causa dessa questão a Câmara Municipal não pode intervir nesse passeio, 

por estar na parte privada.” --------------------------------------------------------------------- 

----- DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: A resposta já foi encaminhada ao 

arrendatário. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

----- 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. ---------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente para informar a resposta do Município 

24/2018, a qual se transcreve: ----------------------------------------------------------------- 

----- Bom dia Sr. Presidente da JF de Ouca Hugo Santos. Por despacho do 

Vereador Pedro Bento. --------------------------------------------------------------------------- 

 

----- Sobre a solicitação nº 24/2018, sobre obras a serem efetuadas na escola 

básica de Ouca, temos a informar que derivado que o ano letivo estar a meio, 
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que as obras solicitadas e verificadas pelos serviços são complexas, iriam afetar 

o normal funcionamento da escola, podendo prejudicar a aprendizagem das 

crianças. Que as obras necessárias para resolver os problemas dessa escola 

obriga a uma intervenção mais profunda para resolver o pedido e outros 

problemas já referenciados. -------------------------------------------------------------------- 

----- Informamos que intervenção irá ser realizada durante o fim deste ano letivo 

e o início do próximo”. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- O Presidente informa que já remeteu a informação à professora titular de 

turma assim como ao diretor do agrupamento. -------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

----- Tomou a palavra o Presidente para informar que foi solicitada a resolução 

dos Caminhos do Barroca e da Borata no Tabuaço, assim como no Caminho do 

Rafael no Rio Tinto. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- 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 duas 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, 5 de fevereiro de 2019. 

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

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

_______________________________________________________________ 

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

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

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

_______________________________________________________________ 

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

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

Data Número Assunto Destinatário

12/01/2019 08_2019 Pedido de Niveladora CMV

12/01/2019 09_2019 Pedido de Remessa de Valores em Regime de Consignação CTT

19/01/2019 10_2019 Solicitação de Regularização do carreiro Fonte do Rafael CMV

26/01/2019 11_2019 Relatório despesa dos acordos de execução CMV
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----------------------------------------------------- A Tesoureira ---------------------------------- 

_______________________________________________________________ 

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


