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Ata Nº8 

REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- Aos oito dias do mês de Maio 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 oitava 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 Pagamentos Correntes; --------------------------------------------------------------- 

----- 2.2 Relatório e Contas 2017; ------------------------------------------------------------- 

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

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

----- 4.8 Ofícios enviados ------------------------------------------------------------------------ 

----- 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: ------------------------------------- 7.487,61 € 

----- PT50 0035 0828 0001 0506 8307 3: ------------------------------------- 14.050,00€ 

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

----- 2.1 Pagamentos Correntes; --------------------------------------------------------- 

----- O executivo delibera sobre os pagamentos referentes às seguintes 

requisições perfazendo o valor de 3 593,96 €---------------------------------------------- 

----- 2.2 Relatório e Contas 2017; ------------------------------------------------------------- 

----- O adiamento da entrega do Relatório e Contas foi aceite conforme ofício 

DADI-NAC/Proc. Nº 312/2018 do Tribunal de Contas datado de 30/04/2018 e 

ofício DADI-NAC/Proc. Nº 311/2018 do Tribunal de Contas datado de 

30/04/2018. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Requisição Justificação Entidade Valor

6 Cumprimento Contratos de Delegação de Competências António Mourão Oliveira 418,75 €

7 Cumprimento Contratos de Delegação de Competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 301,50 €

8 Material de Escritório Ricardo e Vaz Lda 36,07 €

9 Despesas Administrativas CTT Portugal 0,65 €

10 Canhão do Cemitério do Rio Tinto JPE Agroferragens 6,00 €

11 Ferramentas e Utensílios JPE Agroferragens 18,99 €

12 Cumprimento Contratos de Delegação de Competências António Mourão Oliveira 459,38 €

13 Cumprimento Contratos de Delegação de Competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 581,43 €

14 Limpeza de Cemitérios António de Jesus Leite 100,00 €

15 Limpeza de Cemitérios Nelson Almeida Leite 60,00 €

16 Caixilharia Churrasqueira do Parque da Fonte Caelu Alumínios 1 121,96 €

17 Despesas de Combustível Pneus Recta do Norte 39,23 €

18 Avença Prestação de Serviços Posto de Correio de Ouca Tony José Rocha Jesus 450,00 €
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----- 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 foi realizada uma 

intervenção de baixo impacto para a resolução da acumulação de águas na 

Escola Primária de Ouca que se revelou suficiente, no entanto alerta para a 

necessidade de finalizar a mesma; ----------------------------------------------------------- 

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

----- O presidente informa que a GNR já fez a visita na freguesia tendo sido 

sinalizados e informados alguns dos habitantes em incumprimento; ---------------- 

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

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

existente na Rua das Quintas já foi substituído. ------------------------------------------- 

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

----- Tomou a palavra a Tesoureira a informar que a Fonte do Rafael já tem o seu 

problema solucionado graças à intervenção efetuada, mas alerta para o facto da 

fonte dos Alecrins, apesar de ter sido intervencionada, continua alagada. Tomou 

a palavra o secretário para informar que a resolução para a Fonte dos Alecrins 

carece de apoio da CMV. ------------------------------------------------------------------------ 

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

----- Tomou a palavra o Presidente para informar que já foi enviado o 

mapeamento dos caminhos rurais a ser intervencionados. Estamos perante 

cerca de 11 km de caminhos. Aguardamos envio de orçamento para solicitar 

participação da CMV no processo. ------------------------------------------------------------ 

----- 4.8 Ofícios enviados ------------------------------------------------------------------------ 

----- Tomou a palavra o presidente para referir os ofícios enviados: -----------------

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

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

----- 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€ já foi renegociada 

através de um Acordo de Pagamento de Dívida em 22 prestações mensais, com 

início a 17 de Abril a que acrescem juros no valor de 340,69€.------------------------ 

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

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

------------------------------------------------------------------------Ouca, 8 de Maio 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) ---------------- 

Ofício Justificação Entidade Data de Envio

26/2018 Pedido de reunião na CMV CMV 15/04/2018

27/2018 Alteração caudal Rua do Barreiro / Ernesto Neves ADRA 20/04/2018

28/2018 Reparação Abrigo Passageiros Rio Tinto CMV 21/04/2018

29/2018 Solicitação Assessoria Técnica CMV 30/04/2018


