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Ata Nº22 

REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- No dia dois de abril 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 Pedido de Maria Clara de Oliveira Marques para apoio limpeza de pátio 

de habitação em Ouca, na Rua Prof. Ernesto Almeida Neves nº24. ----------------- 

----- 2.3 Aquisição Consultoria Extraordinária – Fecho de Contas 2018. -----------; 

----- 2.4 Abertura de Procedimento por Ajuste Direto – Serviços de Projetos de 

Execução da Construção de Sanitários de Apoio aos Cemitérios de Carregosa, 

Rio Tinto e Tabuaço. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- 4 Planeamento ------------------------------------------------------------------------------ 
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----- 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 2 de abril de dois mil e dezanove: ---------------- 

----- PT50 0045 3342 4007 0307 0875 1: ----------------------------------------- 726,90€ 

----- PT50 0035 0828 0001 0506 8307 3: ------------------------------------- 16.965,87€ 

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

----- 2.1 Pagamentos Correntes; --------------------------------------------------------------- 
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----- O executivo delibera sobre os pagamentos referentes às seguintes 

requisições perfazendo o valor de 5.521,29 €, ratificando assim as decisões 

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

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

----- 2.2.1 Pedido de Maria Clara de Oliveira Marques para apoio limpeza de pátio 

de habitação em Ouca, na Rua Prof. Ernesto Almeida Neves nº24. ----------------- 

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

----- Como é do vosso conhecimento, na sessão ordinária de dia 27 de setembro 

de 2018 da Assembleia de Freguesia, fomos alertados pela existência de uma 

habitação com sinais de abandono e que, de acordo com um membro, teria 

solicitado a sua limpeza. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Após termos entrado em contacto com a proprietária recebemos a seguinte 

informação (datada de 26 de outubro de 2018) e que a seguir se transcreve: ---- 

----- “Exmº Sr. Hugo Santos: Venho por esta via formalizar o meu pedido de 

limpeza do pátio da minha casa em Ouca, na morada acima mencionada, 

Data Requisição Compromisso Cabimento Justificação Entidade Valor

06/03/2019 49 105 93 Avença - Serviço Posto de Correios de Correio de Ouca Tony José da Rocha de Jesus 450,00 €

06/03/2019 50 111 99 Ferramentas e Utensílios Pneus Recta do Norte, Lda 2,75 €

14/03/2019 51 115 103 Combustível - Delegação de Competências Pneus Recta do Norte, Lda 92,19 €

16/03/2019 52 116 104 Pessoal Regime de Tarefa - Cumprimento Delegação de Competências António Mourão Oliveira 599,63 €

16/03/2019 53 117 105 Pessoal Regime de Tarefa - Cumprimento Delegação de Competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 514,14 €

19/03/2019 54 118 106 Celebração - Dia da Árvore MYID - Publicidade Lda 130,26 €

21/03/2019 55 126 114 Abertura e Encerramento de Sepultura Manuel Celso Santos Novo 85,00 €

21/03/2019 56 127 115 Material Cimentado Cemitério de Ouca Drogaria Cardoso & Santos, Lda 150,00 €

21/03/2019 57 128 116 Material Cimentado Cemitério de Ouca Drogaria Cardoso & Santos, Lda 248,03 €

21/03/2019 58 129 117 Ferramentas e Utensílios J.P.E. - Agroferragens, Lda 32,00 €

28/03/2019 59 130 118 Cartazes - Dia dos Moinhos Abertos Auratus - Agência de Publicidade, Lda 14,76 €

28/03/2019 60 131 119 Material Ponte da Azenha SOPREM - Construções e Comércio de Madeira 692,35 €

28/03/2019 61 132 120 Saibro Campo da Malha José Coelho & Freire Lda. 442,80 €

28/03/2019 62 138 126 Ferramentas e Utensílios Papelaria "O Kiosk" 3,70 €

28/03/2019 63 139 127 Domínio Página da Internet O sucesso do Saber, Lda 43,05 €

30/03/2019 64 140 128 Avença - Serviço Posto de Correios de Correio de Ouca Tony José da Rocha de Jesus 450,00 €

30/03/2019 65 144 132 Pessoal Regime de Tarefa - Cumprimento Delegação de Competências António Mourão Oliveira 707,56 €

30/03/2019 66 145 133 Pessoal Regime de Tarefa - Cumprimento Delegação de Competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 585,17 €

30/03/2019 67 147 135 Celebração - Páscoa Modelo Continente Hipermercados SA 41,40 €

30/03/2019 68 148 136 Combustível - Delegação de Competências Pneus Recta do Norte, Lda 236,50 €
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limpeza por conta da Junta de Freguesia de Ouca, cumprindo com a remoção 

das silvas que aí se têm desenvolvido, eventualmente com a remoção de ervas 

de maior porte que estejam à volta da casa. ----------------------------------------------- 

----- Tal como referi à D. Fernanda Oliveira, sou titular de Rendimento Social de 

Inserção, pelo que neste momento não posso pagar o trabalho que for feito no 

pátio. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Estou a aguardar tratamento judicial de assuntos de família (e de 

sobrevivência) no Tribunal Administrativo de Lisboa, e por tal, logo que me seja 

possível fazer o pagamento do trabalho que a Junta tiver na limpeza do pátio, eu 

entro em contacto com a Junta de Freguesia de Ouca (e com a D. Mª. Fernando 

Oliveira). Peço que me informem do tempo levado nessa tarefa, o número de 

pessoas a trabalhar, e o valor pago à hora. Sempre ao seu dispor, por esta via”  

----- Após esta informação foi solicitada à mesma a remessa das seguintes 

informações: Remessa dos rendimentos (Rendimentos de trabalho dependente; 

Rendimentos empresariais e profissionais; Rendimentos de capitais; 

Rendimentos prediais; Incrementos patrimoniais; Pensões; Prestações sociais; 

Apoios à habitação atribuídos com caráter de regularidade); Número de 

elementos constituintes do agregado familiar. --------------------------------------------- 

----- No dia 23 de março recebemos as informações que se anexam à presente 

ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tendo em consideração que a proprietária é detentora de RSI no montante 

mensal de 189,66€, e que a mesma se encontra em condição de insuficiência 

económica, propõe-se que seja deliberada a execução do trabalho sem que 

sejam solicitadas contrapartidas financeiras à proponente. ---------------------------- 

----- DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: O Secretario da Junta informa que discorda 

da execução do serviço seja a título gratuito. Sugere que o trabalho seja 

realizado e que após a execução e mediante o tempo que a tarefa demore seja 

deliberado se o trabalho é isento de pagamento ou não. ------------------------------- 
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----- DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade a proposta de 

execução do serviço e após, mediante o tempo que a tarefa demore seja emitida 

guia de pagamento do serviço á requerente. ---------------------------------------------- 

----- 2.3 Aquisição Consultoria Extraordinária – Fecho de Contas 2018. ----------- 

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

----- Como é do vosso conhecimento, o contrato de Consultoria com a empresa 

Globalsoft através do Ajuste Direto 1/2019, no entanto, este contrato não assume 

a elaboração da prestação de contas de 2018 não se encontrava incluída nessa 

negociação.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Tendo em consideração a necessidade desse serviço, propõe-se que seja 

deliberada a execução do trabalho mediante o pagamento de uma Consultoria 

Extraordinária para a prestação de contas de 2018, sendo que nos próximos 

anos esta situação está salvaguardada. Mais se informa que o valor da 250,00€ 

ao que acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor. ------------------------------------ 

----- DISCUSSÃO/INTERVENÇÕES: Nada a assinalar. -------------------------------- 

----- DELIBERAÇÃO: O Executivo aprovou por unanimidade a aquisição de 

serviços. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.4 Abertura de Procedimento por Ajuste Direto – Serviços de Projetos de 

Execução da Construção de Sanitários de Apoio aos Cemitérios de Carregosa, 

Rio Tinto e Tabuaço. ------------------------------------------------------------------------------ 

1 – 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 Projetos de Execução de Obras Públicas. ---------

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

2 – 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. - 



 
 

  6/9 
 

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

900,00€, 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. 

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

3 - 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. ----------------------------------------- 

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

4 - 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 ao gabinete de arquitetura do Arquiteto 

Orlando Miguel Oliveira Santos a fazê-lo. ---------------------------------------------------

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

5 - 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. --------------------------------------------------------------------

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

6- 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. ------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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7 - 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 ----------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- 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 de limpeza e 

desobstrução das sargetas e sumidouros no lugar de Rio Tinto. --------------------- 

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

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

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

----- O Presidente informa que foi remetido ao Município o pedido de análise para 

a circulação em via de sentido único à Comissão de Trânsito. ------------------------ 

----- 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 reuniu com a empresa que 

irá elaborar as reparações dos caminhos do Pereiro e da Pedreira, cuja data de 

início está prevista para os últimos quinze dias do mês de abril. --------------------- 

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

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

----- 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, 2 de abril de 2019. 

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

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

Data Número Assunto Destinatário

09/03/2019 20.2019 Pedido de Parecer Vias de Sentido Único CMV

09/03/2019 21.2019 Betuminoso "Pós Intervenção de alargamento da rede de saneamento" CMV

09/03/2019 22.2019 Solicitação de Reunião Avaliação de Dossies Pendentes CMV

09/03/2019 23.2019 Solciitação Reparação Iluminação Pública CMV

12/03/2019 24.2019 Notificação por carta registada com prova de recepção 197_18.3GAVGS Ministério Público

06/03/2019 25.2019 Situação de Risco Iminente - Cabos MEO

16/03/2019 26.2019 Parque de Estacionamento da Unidade de Saúde de Ouca CMV

08/03/2019 27.2019 Estudo de Solução para Acesso a Habitação - Rua Nova de Ouca CMV

08/03/2019 28.2019 Transferência Bancária 21/02/2019 CMV

08/03/2019 29.2019 Sinalização de Cães Errantes CMV
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----------------------------------- O Presidente da Junta de Freguesia --------------------- 

_______________________________________________________________ 

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

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

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

_______________________________________________________________ 

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

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

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

_______________________________________________________________ 

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


