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Ata Nº9 

REUNIÃO DO EXECUTIVO DA JUNTA DE FREGUESIA 

 

----- Aos cinco dias do mês de Junho 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 nona 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; ------------------------------------------------------------- 

----- 2.3 Donativos / Subsídios; ----------------------------------------------------------------- 

----- 2.4 Recolha de monos; --------------------------------------------------------------------- 

----- 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 Lavadouros / Fontes / Chafarizes. ------------------------------------------------- 

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

----- 4.8 Projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e 

desporto; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 4.9 Placas Toponímicas; ------------------------------------------------------------------- 
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----- 4.10 Concessão de Terrenos Cemiteriais; -------------------------------------------- 

----- 4.11 Ofícios enviados; ---------------------------------------------------------------------- 

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

----- 5.1 Apreciação e deliberação da terceira alteração orçamental de 2018;----- 

 

----- 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 cinco de junho 

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

----- PT50 0045 3342 4007 0307 0875 1: ------------------------------------- 1.023,51 € 

----- PT50 0035 0828 0001 0506 8307 3: ------------------------------------- 15.821,42€ 

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

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

 

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

requisições perfazendo o valor de 3 455,22 €---------------------------------------------- 

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

Requisição Justificação Entidade Valor

19 Limpezas Casa Mortuária e Junta de Freguesia Ana Paula Rodelo Santos Bettencourt 160,75 €

20 Alumínios Escola do Tabuaço Caelu Alumínios 772,93 €

21 Cumprimento Contratos de Delegação de Competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 438,25 €

22 Cumprimento Contratos de Delegação de Competências António Mourão Oliveira 481,25 €

23 Ferramentas e Utensílios para reparações na pré-escola J.P.E. Agroferragens 12,42 €

24 Produtos de limpeza Junta de Freguesia Ouquense WH Supermercados Lda 3,26 €

25 Produtos de limpeza Escola Básica de Ouca Ouquense WH Supermercados Lda 12,93 €

26 Produtos de limpeza Pré-Escola Ouquense WH Supermercados Lda 57,44 €

27 Produtos de limpeza Pré-Escola Ouquense WH Supermercados Lda 44,56 €

28 Ferramentas e Utensílios para reparações na primária J.P.E. Agroferragens 16,83 €

29 Produtos de limpeza Pré-Escola Ouquense WH Supermercados Lda 37,76 €

30 Envios Postais CTT - Correios de Portugal 3,30 €

31 Avença Prestação de Serviços Posto de Correio de Ouca Tony José da Rocha Jesus 450,00 €

32 Cumprimento Contratos de Delegação de Competências António Mourão Oliveira 362,50 €

33 Cumprimento Contratos de Delegação de Competências Elisabete de Jesus Cheganças Oliveira 261,00 €

35 Limpeza Cemiterio de Ouca António de Jesus Leite 125,46 €

36 Limpeza Cemitério de Tabuaço e Rio Tinto Alcino Dias Ferreira 104,55 €

37 Limpezas Junta de Freguesia Ana Paula Rodelo Santos Bettencourt 13,07 €

37 Despesas de Combustível Pneus Recta do Norte, Lda 96,96 €
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----- Solicitado nova adiamento da entrega mediante envio de ofício por carta 

registada; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- 2.3 Donativos / Subsídios; ----------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Sr. Presidente para ratificar as seguintes deliberações:  

Cicloturismo 01 de Julho de 2018, ação promovida pela Comissão de Festas de 

Ouca, deferido pagamento de 50% da verba solicitada, perfazendo o montante 

de 125,00€; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Tomou a palavra o Sr. Presidente para ratificar a seguinte deliberação: 

Vagos Blioblitz 2018; ação promovida pela Associação Charcos e Companhia no 

dia 16 de junho de 2018, deferido donativo no montante de 180,00€. 

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

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

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

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

----- Tomou a palavra o Presidente a solicitar que as manutenções dos espaços 

verdes passem a ter uma periodicidade máxima quinzenal de forma a evitar, num 

período de grande utilização dos jardins, uma imagem negativa; -------------------- 

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

----- Tomou a palavra o Secretário para informar da necessidade de verificação 

da drenagem das águas pluviais na Rua do Viso em Ouca; --------------------------- 

----- Continua o Secretário a informar a necessidade de limpeza da Rua da 

Estrada, pois as bermas / valetas no sentido Bustos estão em péssimo estado 

de limpeza; ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- Tomou a palavra o Secretário a informar que foi informado da recolha, por 

parte dos pais do Jardim de Infância, de um abaixo assinado a solicitar as 

reparações necessárias no Estabelecimento de Ensino; ------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Presidente a informar que valoriza a ação e considera 

que se trata de uma forma de cidadania que deve ser promovida. No início do 
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ano letivo será solicitada uma reunião com as professoras e com os pais de 

forma a demonstrar a abertura do executivo da Junta para as solicitações; ------- 

----- Tomou a palavra o Secretário a informar que já tinha informado a Assistente 

Operacional do Jardim de Infância que as obras de beneficiação estão 

programadas para as férias; -------------------------------------------------------------------- 

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

----- Nada relevante; ------------------------------------------------------------------------------ 

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

----- Tomou a palavra o Secretário a informar que o abrigo de passageiros em 

que foi solicitada a sua relocalização através do ofício 32/2018, de forma ao 

proprietário colocar duas caixas de luz no muro que lhe pertence já foi realizada;  

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

----- Tomou a palavra o Presidente a informar que não houve evoluções a este 

respeito; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- Tomou a palavra o Presidente para informar que já foi solicitado ponto de 

situação sobre o orçamento, não tendo obtido resposta até à data por parte da 

empresa; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Tomou a palavra o Secretário que o Sr. António Fontes autoriza, caso seja 

necessário, a retirada dos bidons do Caminho das Serras, solicitando, no 

entanto, que seja informado previamente; -------------------------------------------------- 

----- 4.8 Projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e 

desporto; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Nada relevante; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4.9 Placas Toponímicas; ------------------------------------------------------------------- 

----- Nada relevante; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4.10 Concessão de Terrenos Cemiteriais; -------------------------------------------- 

----- Nada relevante; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- 4.11 Ofícios enviados; ---------------------------------------------------------------------- 
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----- Tomou a palavra o Presidente para referir os ofícios enviados: ----------------- 

 

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

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

----- Tomou a palavra o Presidente para informar que os documentos de Gestão 

Corrente já se encontram disponibilizados em arquivo; --------------------------------- 

----- 5.1 Apreciação e deliberação da terceira alteração orçamental de 2018; ----

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

terceira alteração Orçamental da Despesa. Foram reforçadas as contas 

04.07.01.04 – Outras entidades com 200,00€. -------------------------------------------- 

----- 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, 5 de junho de 2018. 

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

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

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

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

_______________________________________________________________ 

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

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

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

_______________________________________________________________ 

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

Ofício Justificação Entidade Data de Envio

30/2018 Relatório Primeiro Trimestre - Delegação de Competências CMV 10/05/2018

31/2018 Parque do Campo de Futebol de Ouca CMV 11/05/2018

32/2018 Relocalização abrigo de passageiros Ouca CMV 22/05/2018

33/2018 Reclamação 12/2018 CMV 24/05/2018

34/2018 Pedido de entrega das atas da Junta de Freguesia Tesoureiro Anterios Executivo 24/05/2018

35/2018 Deliberação Pedido Cicloturismo Comissão de Festas de Ouca 25/05/2018

36/2018 Ocupação da Via Pública CMV 05/06/2018

37/2018 Luminárias Parque dos Alecrins e Azenha CMV 05/06/2018

38/2018 Danos em Viatura ADRA 05/06/2018
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

_______________________________________________________________ 

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


