
 
 

  1/10 
 

Ata Nº25 

 

REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- No dia 4 de junho 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 Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril, retificado pela Declaração de 

Retificação nº 21/2019 – Transferências de Competências para as Freguesias – 

----- 2.4. Deliberação sobre a Petição Pública – Alargamento Fibra Ótica no Rio 

Tinto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.5. Primeira Revisão Orçamental de 2019. ------------------------------------------ 

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

----- 3.1. Parecer Alargamento Horário do Estabelecimento – DAGA. --------------- 
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----- 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. ----------------------- 

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

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

----- 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 4 de junho de dois mil e dezanove: ---------------- 

----- PT50 0045 3342 4007 0307 0875 1: --------------------------------------- 4.875,29€ 

----- PT50 0035 0828 0001 0506 8307 3: ------------------------------------- 11.967,32€ 

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

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

requisições perfazendo o valor de 5.296,55 €, ratificando assim as decisões 

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

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

----- DELIBERAÇÃO: Perante o exposto, a Junta de Freguesia deliberou 

aprovar, por unanimidade: ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

----- 2.3 Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril, retificado pela Declaração de 

Retificação nº 21/2019 – Transferências de Competências para as Freguesias - 

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

----- 1. No seguimento da publicação do Decreto-Lei nº 57/2019, de 30 de abril, 

retificado pela Declaração de Retificação nº 21/2019, estive presente numa 

reunião conjunta com o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vagos e 

demais Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho de Vagos, que teve 

Data Requisição Compromisso Cabimento Justificação Entidade Valor

11/05/2019 83 181 169 Cumprimento Delegação de Competências António Mourão Oliveira 500,50 €

11/05/2019 84 182 170 Cumprimento Delegação de Competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 368,50 €

11/05/2019 85 183 171 Cumprimento Delegação de Competências António Mourão Oliveira 69,87 €

11/05/2019 86 184 172 Cumprimento Delegação de Competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 137,50 €

11/05/2019 87 185 173 Despesa Combustível Delegação de Competências Pneus Recta do Norte, Lda 244,33 €

16/05/2019 88 187 175 Cumprimento Delegação de Competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 536,25 €

16/05/2019 89 188 175 Cumprimento Delegação de Competências António Mourão Oliveira 536,25 €

30/05/2019 90 198 186 Avença Posto de Correios de Ouca Tony José da Rocha Jesus 450,00 €

30/05/2019 91 204 192 Despesa Aluguer Tenda "Dia dos Moinhos Abertos" Milimóveis - Comércio de Móveis Lda. 768,75 €

30/05/2019 92 206 194 Cumprimento Delegação de Competências António Mourão Oliveira 986,75 €

30/05/2019 93 207 195 Cumprimento Delegação de Competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 640,25 €

30/05/2019 94 208 196 Despesa Consumíveis "Dia dos Moinhos Abertos" Tuttipromo, Reste e Ramos, Lda 15,00 €

30/05/2019 95 209 197 Despesas Eleições Europeias Staples Portugal - Equipamentos de Escritório, S.A. 22,98 €

30/05/2019 96 211 199 Despesas Aquisição de EPI J.P.E.- Agroferragens, Lda. 19,62 €
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lugar no dia de hoje, a fim de ser discutido o processo de transferência de 

competências para as freguesias, conforme previsto no referido diploma. -------- 

----- 2. O Senhor Presidente da Câmara Municipal deu a conhecer as dificuldades 

que estão subjacentes a este processo de transferência de competências, 

designadamente em matéria de recursos humanos, bem assim a forma como 

está a decorrer este processo no âmbito da Comunidade Intermunicipal da 

Região de Aveiro (CIRA). ------------------------------------------------------------------------ 

----- 3. Neste contexto, houve o entendimento unânime de todos os Presidentes 

de Junta de que não estão reunidas as condições para serem concretizadas as 

transferências de competências do Município de Vagos para as freguesias, nos 

anos de 2019 e 2020. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 4. Assim, e tendo em consideração o facto de que a Assembleia Municipal 

pode não transferir as competências para as Juntas de Freguesia, no todo ou 

em parte (artigo 2º, nº 4), o Senhor Presidente da Câmara Municipal, à 

semelhança do estabelecido no âmbito da CIRA, propôs que fosse dispensada 

a prévia notificação formal para as Juntas de Freguesia se pronunciarem sobre 

o assunto, e apresentou, para esse fim, a minuta de Acordo a ser outorgado 

entre todos os órgãos executivos, conforme documento que se apresente e fica 

arquivado em anexo à presente ata.---------------------------------------------------------- 

----- 5. Por sua vez, é necessário que a Assembleia de Freguesia se pronuncie 

sobre a transferência de competências para 2019 e 2020. ---------------------------- 

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

----- DELIBERAÇÃO: Perante o exposto, a Junta de Freguesia deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- a) Aprovar o referido Acordo entre a Câmara Municipal de Vagos e as Juntas 

de Freguesia, e conceder poderes ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia 

para outorgá-lo; ------------------------------------------------------------------------------------ 

----- b) Consequentemente, solicitar à Assembleia de Freguesia a não aceitação 

da transferência de competências para os anos de 2019 e 2020. -------------------- 
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----- A documentação segue para apreciação da Assembleia de Freguesia. ------ 

----- 2.4. Deliberação sobre a Petição Pública – Alargamento Fibra Ótica no Rio 

Tinto. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente para informar que a Petição pública para 

alargamento da Fibra Ótica no Rio Tinto chegou ao fim. ------------------------------- 

----- Na página foram recolhidas 52 assinaturas. ------------------------------------------ 

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

----- DELIBERAÇÃO: Perante o exposto, a Junta de Freguesia deliberou 

aprovar, por unanimidade a petição e remeter a mesma a Assembleia de 

Freguesia para ser votada e remetida à Altice Portugal. -------------------------------- 

----- A documentação segue para apreciação da Assembleia de Freguesia. ------ 

----- 2.5. Primeira Revisão Orçamental de 2019. ------------------------------------------ 

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

----- 1. De acordo com a alínea a) do nº1 do artigo 9º da Lei nº75/2013 de 12 de 

setembro, é da competência da Assembleia de Freguesia, sob proposta da Junta 

de Freguesia aprovar as opções do plano, a proposta de orçamento e as suas 

revisões. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2. No enquadramento dos pontos 8.3.1 e 8.3.2 do POCAL que trata as 

modificações ao orçamento e ao plano de atividades, o Órgão Executivo entende 

que devido ao contexto de contenção em que se vive em consequência de uma 

gestão rigorosa e, em resultado da inclusão do Saldo de Gerência do Ano 

Anterior, é necessário proceder as correções nos documentos previsionais 

inicias, aprovados em dezembro do ano findo, através desta primeira revisão. Há 

todo o interesse em deixar historiado e realçado o efeito das diferenças entre o 

orçamento aprovado no respeito pelas regras previsionais e um Orçamento 

corrigido. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 3. Realça-se que os documentos previsionais foram construídos em 

obediência às regras previsionais constantes do Decreto-Lei nº84-A/2002 de 

05/04. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 4. No caso em concreto, a Junta de Freguesia, irá utilizar o Tipo 1 – 

“Aumento Global da Receita e da Despesa – utilização do saldo do exercício 

anterior”. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- DELIBERAÇÃO: Perante o exposto, a Junta de Freguesia deliberou, por 

unanimidade aprovar a primeira revisão orçamental cujos mapas ficam em 

anexo.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- A documentação segue para apreciação da Assembleia de Freguesia. ------ 

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

----- 3.1. Parecer Alargamento Horário do Estabelecimento – DAGA. --------- 

----- Tomou a palavra o Presidente da Junta para apresentar o pedido de 

Alargamento do Horário do Estabelecimentos – DAGA. -------------------------------- 

-----  “Considerando que: 

----- 1. O Decreto -Lei n.º 48/96, de 15 de maio, veio estabelecer o novo regime 

de horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda ao público e de 

prestação de serviços, encontrando -se este regulamentado, no Município de 

Vagos, no Regulamento dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos 

do Município de Vagos, aprovado pela Assembleia Municipal de Vagos, em sua 

sessão ordinária de 30 de junho de 2015, sob proposta da Câmara Municipal 

aprovada em reunião de 18 de junho de 2015; 

----- 2. Que no Artigo 2.º, Regime geral de funcionamento, do respetivo 

regulamento é referido que “(…) podem funcionar livremente, exceto entre as 

02H00 e as 06H00, período este que têm de estar encerrados”; 

----- 3. Que no Artigo 3.º, Regime especial de funcionamento, a Câmara 

Municipal pode reduzir a restrição referida no artigo anterior, alargando o período 

de funcionamento, desde que se encontrem preenchidos, cumulativamente, 

alguns requisitos: e que para o alargamento do período de funcionamento, ouvir 

-se -á, previamente e no prazo de dez dias úteis, a junta de freguesia (…). 
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Assim, e tendo em consideração o histórico de queixas que o funcionamento do 

respetivo estabelecimento tem provocado pelos vizinhos, a Junta de Freguesia 

delibera parecer favorável ao alargamento de horário desde que sejam 

salvaguardadas as alíneas a), b), c) e d) do artigo 3º do Regulamento dos 

Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos do Município de Vagos. 

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

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

----- Tomou a palavra o Presidente a informar que os trabalhos de manutenção 

dos espaços verdes decorrem dentro do estabelecido. --------------------------------- 

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

-----Tomou a palavra o Presidente a informar que os trabalhos de manutenção 

dos espaços verdes decorrem dentro do estabelecido. --------------------------------- 

----- A aplicação dos produtos fitofarmacêuticos está a decorrer dentro da 

normalidade com resultados bastante satisfatórios. Os trabalhos de aplicação 

irão continuar prevendo o seu término durante esta semana. ------------------------- 

----- Com a aplicação do mesmo é de prever alguma disponibilidade adicional 

dos recursos humanos para continuar os trabalhos no cemitério assim como 

iniciar as manutenções dos fontenários. ---------------------------------------------------- 

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

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

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

----- Tomou a palavra o Presidente para informar que a Comissão de Trânsito 

esteve na Freguesia de Ouca no passado dia 24 de maio com o objetivo de 

avaliar a sinalização de trânsito em falta, assim como os pedidos de via de 

sentido único da Rua Professor Ernesto Neves e requalificações da Praceta 

Padre António Correia Martins e Largo do Cruzeiro. ------------------------------------- 

----- Mais informa que foi remetida para a mesma uma avaliação da reunião com 

pedidos formais de pareceres. ----------------------------------------------------------------- 

----- 4.5 Abrigos de passageiros. -------------------------------------------------------------- 
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----- Nada relevante. ------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

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

----- 4.7.1. Tomou a palavra o Presidente a informar que foi celebrado um acordo 

de cedência gratuita de terreno para domínio público com a Sr,ª Maria de Oliveira 

Rocha, de forma a resolver o problema no Caminho das Cavadas, cujo 

documento se anexa. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente a informar que os trabalhos de abertura de 

valas, regularização de pavimento e compactação já tiveram início no Caminho 

das Mascarenhas, prevendo o início dos trabalhos no Caminho da Pedreira até 

ao fim do mês em curso. ------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente para propor que todo e qualquer prejuízo 

causado nos acessos aos terrenos serão assumidos pela Junta através do 

fornecimento de manilhas / tubos. ------------------------------------------------------------ 

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

----- DELIBERAÇÃO: Perante o exposto, a Junta de Freguesia deliberou, por 

unanimidade: --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4.7.2. Continua o Presidente para comunicar a Cedência Gratuita de Terreno 

para Domínio Público realizada pela Residente Maria de Oliveira Rocha para 

esta Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 

----- A mesma “ na qualidade de proprietária, declara que cede gratuitamente, 

para integração no domínio público, uma parcela do seu terreno sito no Caminho 

das Cavadas, de forma a garantir, uma largura de caminho de cinco metros do 

seu terreno sito no Caminho das Cavadas, com a área total de 1020m2, inscrito 

na matriz predial da Conservatória do Registo Predial sob o artigo 6964, 

destinado a, Pinhal e Mato e tendo como confrontações: Norte Arménio da 

Rocha Almeida; Nascente Caminho, Sul Evangelista Freire Almeida, Poente 

Evangelista Freire Almeida. --------------------------------------------------------------------- 
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----- Mais se informa, que a presente cedência surge como necessidade de 

garantir a passagem dos diversos equipamentos agrícolas para os terrenos 

situados no referido caminho. ------------------------------------------------------------------ 

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

----- DELIBERAÇÃO: Perante o exposto, a Junta de Freguesia deliberou, por 

unanimidade aceitar a cedência. -------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 

 

Data Número Assunto Destinatário

08/05/2019 37.2019 Solicitação de Esclarecimentos – Banco na Rua da Cadeia CMV

09/05/2019 38.2019 Mesas de voto para as eleições europeias de 26 de maio CMV

14/05/2019 39.2019 Deliberação Alargamento Horário do Estabelecimento - DAGA CMV

21/05/2019 40.2019 Solicitaça o 6/2019 – Águas Pluviais Rua do Parque Rio Tinto CMV

21/05/2019 41.2019 Ratificação da Deliberação Alargamento Horário do Estabelecimento - DAGA CMV

23/05/2019 42.2019 Cessação Processo 086/CEI/18 IEFP

23/05/2019 43.2019 Cessação Processo 080/CEI/18 IEFP

25/05/2019 44.2019 Comissão de Trânsito CMV

28/05/2019 45.2019 Pista de Motocross CMV

28/05/2019 46.2019 Disponibilidade de Material para Caminhos Rurais CMV
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----- Nada mais havendo a discutir deu-se por encerrada a reunião por voltas das 

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

-----------------------------------------------------------------------Ouca, 4 de junho de 2019. 

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

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

----------------------------------- 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) ---------------- 


