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Ata Nº5 

REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- Aos quinze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, 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 quinta 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 nada de relevante; --------------------------------------------------- 

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

----- 3.1 Pareceres da DGAL; ------------------------------------------------------------------- 

----- 3.1.1 Prestação de contas intercalares. ----------------------------------------------- 

----- 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 Celebração do “Dia da Árvore” e dos “Moinhos Abertos”. ------------------- 

 

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

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

----- 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 

dezembro de dois mil e dezassete: ----------------------------------------------------------- 

----- PT50 0045 3342 4008 9777 1224 8: (Cancelada)---------------------------- 0,00€ 
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----- PT50 0045 3342 4007 0307 0875 1: ------------------------------------- 11.443,88€ 

----- PT50 0035 0828 0001 0506 8307 3: ------------------------------------- 10.245,25€ 

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

----- 2.1 Deliberações nada de relevante; --------------------------------------------------- 

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

----- O presidente informa o conteúdo das respostas solicitadas à CCDRC sobre 

os diversos assuntos. ----------------------------------------------------------------------------- 

----- 3.1 Pareceres da DGAL; ------------------------------------------------------------------- 

----- 3.1.1 Prestação de contas intercalares. ----------------------------------------------- 

----- Fomos contactadas pela responsável da DGAL que nos questionou sobre a 

existência ou não de documentação relevante para a prestação intercalares. O 

presidente informou que a documentação oficial existente é a de prestação de 

contas ao tribunal de contas, a mesma refere que devemos solicitar parecer ao 

tribunal de contas e à inspeção geral das finanças. Situação que já foi reportada.  

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

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

----- Fica acordado que será elaborada uma folha de registo com os arruamentos 

a limpar e será anexo o número da guia de receita representante do mesmo. --- 

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

----- Fica acordado que será elaborada uma folha de registo com os arruamentos 

a limpar e será anexo o número da guia de receita representante do mesmo. --- 

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

----- Fica acordado que nas férias da páscoa será resolvida à acumulação de 

águas pluviais na entrada da escola. --------------------------------------------------------- 

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

----- Fica acordado o levantamento de todos os alargamentos de rede de 

iluminação pública por lugar da responsabilidade de cada representante de 

forma a enviar o mesmo para os serviços da CMV. -------------------------------------- 
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----- O presidente informa que será solicitada uma reunião à comissão de transito 

de forma a poder sugerir colocação de STOPS e faixas redutoras de velocidade 

em algumas vias. ---------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4.6 Celebração do “Dia da Árvore” e dos “Moinhos Abertos”. ------------------- 

----- Fica decidido que para a Celebração do “Dia da Árvore” será solicitada 

colaboração por parte da Associação “Charcos e Companhia” de forma a 

dinamizar uma atividade junto da escola primária, pré-escola e Centro Social de 

Ouca de plantação de árvores. ---------------------------------------------------------------- 

----- Fica decidido que no dia dos “Moinhos Abertos” serão contactadas as 

diversas comissões de festas de forma a discutir mecanismos de dinamização. 

Fica também acordado que o montante financeiro a entregar às comissões de 

festa é de 150,00€. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Nada mais havendo a discutir deu-se por encerrada a reunião por voltas das 

vinte e duas horas e quinze minutos. -------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------Ouca, 15 de fevereiro de 2018. 

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

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


