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Ata Nº7 

REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- Aos três dias do mês de Abril 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 sétima 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 Relatório e Contas de 2017; --------------------------------------------------------- 

----- 2.2 Regulamento de atribuição de subsídios; --------------------------------------- 

----- 2.3 Acordo de Execução da Delegação Legal de Competências; -------------- 

----- 2.4 Contrato Interadministrativo de Apoio Financeiro para Investimentos. --- 

----- 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 Abrigos de passageiros. -------------------------------------------------------------- 

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

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

----- 1 Balanço de Contas ---------------------------------------------------------------------- 
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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 três de março 

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

----- PT50 0045 3342 4007 0307 0875 1: ------------------------------------- 5.937,82€ 

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

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

----- 2.1 Relatório e Contas de 2017; --------------------------------------------------------- 

----- O executivo delibera que após análise dos diversos pareceres, DGAL, 

CCRDC e TC, assim como após reunião com a empresa de Consultoria que nos 

presta os serviços de contabilidade, foi assumido por este executivo que todos 

os lançamentos contabilísticos da prestação de contas intercalar seriam feitos 

por esta entidade. Salvaguardando assim a responsabilidade, interna, de algum 

erro/omissão. --------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Por este motivo foi solicitado adiamento da entrega do Relatório e Contas 

de 2017, prevendo que a mesma seja feita em maio de 2018. ------------------------ 

----- 2.2 Regulamento de atribuição de subsídios; --------------------------------------- 

----- Após análise e apreciação do Regulamento de Atribuição de Subsídios o 

mesmo é aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------- 

----- 2.3 Acordo de Execução da Delegação Legal de Competências; -------------- 

----- Após análise e apreciação do Acordo de Execução da Delegação Legal de 

Competências o mesmo é aprovado por unanimidade; --------------------------------- 

----- 2.4 Contrato Interadministrativo de Apoio Financeiro para Investimentos. --- 

----- Após análise e apreciação do Contrato Interadministrativo de Apoio 

Financeiro para Investimentos o mesmo é aprovado por unanimidade. ------------ 

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

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

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

----- 4.1 Gestão e manutenção de espaços verdes; -------------------------------------- 
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----- Trabalhos decorrem dentro da normalidade, nada a assinalar. ----------------- 

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

----- Tomou a palavra o Secretário para informar que os trabalhos decorrem 

dentro da normalidade. É urgente solucionar o escoamento das águas na estrada 

que liga Ouca / Rio Tinto e Ouca / São Romão; ------------------------------------------- 

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

----- Tomou a palavra o Presidente para informar que está planeada a solução 

da acumulação de águas na Escola Primária de Ouca para as férias da Páscoa, 

caso o tempo assim o permita; ----------------------------------------------------------------- 

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

----- O presidente informa que após a reunião com a GNR a mesma se deslocaria 

à sede da Junta de forma a visitar os lugares problemáticos e assim, resolver os 

problemas existentes. ---------------------------------------------------------------------------- 

----- 4.5 Abrigos de passageiros. -------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra a Tesoureira a informar que o abrigo de passageiros 

existente na Rua das Quintas está danificado solicitando a sua resolução. ------- 

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

----- Tomou a palavra a Tesoureira a informar que a Fonte do Rafael e dos 

Alecrins estão completamente alagadas. As queixas dos habitantes têm sido 

frequentes e carecem de intervenção mal seja possível. ------------------------------- 

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

----- Tomou a palavra o Presidente para informar que a fatura da EDP Nº 

039200244637 de 11-02-2018 com o valor de 6217,76€ se encontra suspensa. 

Este facto deve-se a tentativa de negociação do pagamento do montante de 

forma faseada. ------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 6 Apreciação e Deliberação da Segunda 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 
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02.02.12 – Seguros com 10,00€. conta 02.02.20 – Outros Trabalhos 

Especializados com 2400,00€, conta 02.02.01.01.01 – Energia Elétrica da Junta 

de Freguesia com 5.235,00€, conta 06.02.03.04.01 – Encargos Bancários 

345,00€. O montante em causa foi diminuído das contas 02.02.25.01.04 – 

Eleições Europeias, 02.02.03.03 – Limpeza e Manutenção de Parques e Jardins 

5.490,00€ e 02.01.07 – Vestuário e artigos pessoais com 2.000,00€ --------------- 

----- 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. -------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------Ouca, 3 de Abril 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) ---------------- 


