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Ata Nº6 

REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- Aos seis dias do mês de Março 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 sexta 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 Aquisição de Janelas para a Escola Primária do Tabuaço e 

Churrasqueira do Parque da Fonte; ---------------------------------------------------------- 

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

----- 3.1 Pareceres nada de relevante; ------------------------------------------------------- 

----- 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”. ------------------- 

----- 5 Apreciação e Deliberação da Primeira Alteração Orçamental da 

Despesa --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- 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 seis de março 

de dois mil e dezoito: ----------------------------------------------------------------------------- 

----- PT50 0045 3342 4007 0307 0875 1: ------------------------------------- 9.316,03 € 

----- PT50 0035 0828 0001 0506 8307 3: ------------------------------------- 10.258,31€ 

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

----- 2.1 Aquisição de Janelas para a Escola Primária do Tabuaço e 

Churrasqueira do Parque da Fonte, adjudicada à CAELU segundo processo de 

aquisição 5/2018. ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- 3.1 Pareceres nada de relevante; ------------------------------------------------------- 

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

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

----- Trabalhos decorrem dentro da normalidade, nada a assinalar. ----------------- 

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

----- Trabalhos decorrem dentro da normalidade, nada a assinalar. ----------------- 

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

----- Nada a assinalar. ---------------------------------------------------------------------------- 

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

----- O presidente informa que foi solicitada a reunião à comissão de transito, mas 

que foi informada pela secretaria da vereadora que a referida Comissão ainda 

não está constituída, mas que podemos enviar as sugestões. Fica acordado que 

será feito esse levantamento e será, posteriormente, encaminhado. ---------------- 

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

----- Após a reunião com a 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, ficou acordado a aquisição de árvores de fruto 

para arborizar os referidos espaços, a saber, Macieiras e Clementinas. ----------- 
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----- Após a reunião com as associações ficou decidido que no dia dos “Moinhos 

Abertos” as diversas comissões de festas irão participar. A comissão da 

Carregosa só poderá participar no sábado, mas as outras comissões concordam 

em que o apoio seja dado na totalidade, situação aceite pelo executivo, em 

compensação o som fica a cargo da comissão de festas da Carregosa. Já foi 

solicitado à Camara Municipal ajuda na alocação das tendas. ------------------------ 

----- 5 Apreciação e Deliberação da Primeira Alteração Orçamental da 

Despesa --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente para informar da necessidade de proceder à 

primeira alteração Orçamental da Despesa. Foram reforçadas as contas 

02.02.03.01 – Conservação de bens e equipamentos com 150,00€ e a conta 

02.02.20 – Outros Trabalhos Especializados com 850,00€. O montante em 

causa foi diminuído da conta 02.01.17 – Ferramentas e utensílios. ----------------- 

----- O Presidente informa que serão necessárias mais alterações à conta 

02.02.20 visto que a renegociação do contrato com a Globalsoft só será possível 

após a conclusão do Relatório e Contas de 2017. ---------------------------------------- 

----- A alteração orçamental é aprovada por unanimidade. ----------------------------- 

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------Ouca, 6 de Março de 2018. 

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

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

_______________________________________________________________ 

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

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

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

_______________________________________________________________ 

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

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

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

_______________________________________________________________ 

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


