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Ata Nº3 

REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- Aos cinco dias do mês de Dezembro de dois mil e dezassete, 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 terceira 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 Deliberações sobre o Orçamento de Receita e Despesa (Inicial) de 2018; 

----- 2.2 Deliberações sobre o Plano Plurianual de Investimentos de 2018; ------- 

----- 2.3 Deliberações sobre o Plano de Atividades de 2018; -------------------------- 

----- 2.4 Deliberações sobre o Projeto de Regulamento das Tabelas e Taxas; --- 

----- 2.5 Deliberações sobre o Projeto de Regulamento dos Cemitérios; ----------- 

----- 2.6 Deliberações sobre o Projeto de Regulamento de Utilização da Casa 

Mortuária; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.7 Deliberações sobre a reparação do trator matrícula 32-84-UT; ------------ 

----- 2.8 Deliberações sobre o Presente de Natal das Crianças em 

Estabelecimentos Escolares da Freguesia de Ouca; ------------------------------------ 

----- 2.9 Deliberações sobre a aquisição de uma impressora multifunções; -------- 

----- 3 Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.1 Ida ao cinema das crianças dos estabelecimentos escolares de Ouca; - 

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

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



 
 

  2/5 
 

----- Iniciados os trabalhos a Tesoureira, Maria de Fátima Pereira Barreiro Vida, 

comunicou ao executivo o saldo das contas de gerência à data de trinta e um de 

outubro de dois mil e dezassete: -------------------------------------------------------------- 

----- PT50 0045 3342 4008 9777 1224 8: --------------------------------------- 4.370,23€ 

----- PT50 0045 3342 4007 0307 0875 1: ------------------------------------- 9.653,29€ 

----- PT50 0035 0828 0001 0506 8307 3: --------------------------------- Desconhecido 

----- O Saldo de Gerência da conta pertencente à CGD ainda não está disponível 

pois não foi efetuada a mudança da titularidade, situação que prevemos ver 

resolvida até ao fim do ano. --------------------------------------------------------------------- 

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

----- 2.1 Deliberações sobre o Orçamento de Receita e Despesa (Inicial) de 2018; 

----- Tomou a palavra o Presidente, Hugo Miguel Nunes Santos, para apresentar 

o referido documento explicando que o mesmo foi efetuado tendo por base o 

histórico dos quatro anos em que exerceu cargo de oposição. ----------------------- 

----- O documento foi aprovado de forma unanime. -------------------------------------- 

----- 2.2 Deliberações sobre o Plano Plurianual de Investimentos de 2018; ------- 

----- Tomou a palavra o Presidente, para apresentar o referido documento 

explicando que o mesmo foi efetuado tendo por base o programa eleitoral que 

foi a votos, tendo sido acrescentado a Requalificação da Praceta Padre António 

Correia Martins devido à mesma ter sido deteriorada durante a última festa de 

São Martinho, assim como a aquisição de material de conforto para a Casa 

Mortuária de Ouca visto não existir. ---------------------------------------------------------- 

----- O documento foi aprovado de forma unanime. -------------------------------------- 

----- 2.3 Deliberações sobre o Plano de Atividades de 2018; -------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente, para apresentar o referido documento 

explicando que o mesmo foi efetuado tendo por base as obrigações existentes 

no Artigo 16º, alínea o da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro ------------------------- 

----- O documento foi aprovado de forma unanime. -------------------------------------- 

----- 2.4 Deliberações sobre o Projeto de Regulamento das Tabelas e Taxas; --- 
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----- Tomou a palavra o Presidente, para apresentar o referido documento 

explicando que o mesmo foi efetuado tendo por base a Lei nº 53-E/2006, de 29 

de dezembro, que aprovou o regime das taxas das Autarquias Locais. ------------ 

----- O documento foi aprovado de forma unanime. -------------------------------------- 

----- 2.5 Deliberações sobre o Projeto de Regulamento dos Cemitérios; ----------- 

----- Tomou a palavra o Presidente, para apresentar o referido documento 

explicando que o mesmo foi efetuado tendo por base o Artigo. 2º, alínea. m do 

DL 411/98 de 30 de dezembro onde se publica que a entidade responsável pela 

administração dos cemitérios, pertença da Freguesia, é a Junta de Freguesia, 

sendo necessário a emissão de um Regulamento que uniformize procedimentos 

e atuações. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- O documento foi aprovado de forma unanime. -------------------------------------- 

----- 2.6 Deliberações sobre o Projeto de Regulamento de Utilização da Casa 

Mortuária; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente, para apresentar o referido documento 

explicando que a construção da Casa Mortuária por parte da Junta de Freguesia 

foi a concretização de uma antiga aspiração assim como o colmatar de uma 

necessidade há muito sentida na Freguesia. Constituindo parte integrante do 

equipamento coletivo, a sua utilização por parte da população pretende ser o 

mais abrangente possível não obstante o supervisionamento dessa utilização 

estar dependente da Junta de Freguesia. Nos referidos termos, a Junta de 

Freguesia enquanto entidade responsável pela administração/gestão do referido 

espaço, entende que para o seu bom funcionamento sejam estabelecidas 

algumas normas referentes ao seu uso, condições de utilização, assim como a 

fixação das respetivas taxas. ------------------------------------------------------------------- 

----- O documento foi aprovado de forma unanime. -------------------------------------- 

----- 2.7 Deliberações sobre a reparação do trator matrícula 32-84-UT; ------------ 
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----- Tomou a palavra o Secretário, para que conste em ata o deferimento da 

reparação do trator por parte da empresa Rochas & Jesus Lda., que foi quem 

apresentou o melhor valor para as mesmas características. -------------------------- 

----- Tomou a palavra a Tesoureira a informar que o mesmo foi deferido no dia 

dezasseis de novembro de acordo com processo de instrução nº1/2017 ---------- 

----- 2.8 Deliberações sobre o Presente de Natal das Crianças em 

Estabelecimentos Escolares da Freguesia de Ouca; ------------------------------------ 

----- Tomou a palavra o Presidente, para que conste em ata o deferimento da 

aquisição dos bens e serviços inerente ao Presente de Natal das Crianças em 

Estabelecimentos Escolares da Freguesia de Ouca às empresas VagoViagens 

e Cinemas Lusomundo no Glicinias. --------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra a Tesoureira a informar que o mesmo foi deferido no dia 

dezasseis de novembro de acordo com processo de instrução nº2/2017 ---------- 

----- 2.9 Deliberações sobre a aquisição de uma impressora multifunções; -------- 

----- Tomou a palavra o Presidente, para que conste em ata o deferimento da 

aquisição de uma impressora multifunções HP PageWide MFP 477dw à 

empresa Sucesso do Saber Informática Lda., por apresentar a melhor proposta.  

----- Tomou a palavra a Tesoureira a informar que o mesmo foi deferido no dia 

cinco de dezembro com processo de instrução nº3/2017 com a ressalva que a 

aquisição só acontecerá em 2018 de forma a ser acrescentada ao Orçamento 

de Despesa do referido ano. -------------------------------------------------------------------- 

----- 3 Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------- 

----- Sem mais nada a referir, declarou-se por encerrada a reunião por volta das 

vinte e duas horas. -------------------------------------------------------------------------------- 

----- Para constar e para os devidos efeitos se lavrou a presente ata, redigida por 

mim, Tony José da Rocha Jesus, a qual após ter sido lida em voz alta na 

presença simultânea de todos os intervenientes foi aprovada. ------------------------ 

---------------------------------------------------------------Ouca, 05 de dezembro de 2017. 

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



 
 

  5/5 
 

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


