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T  E  R  M  O      D  E      A  B  E  R  T  U  R  A 
 

Há de servir o Tomo IV deste Livro, constituído por 104 (cento e quatro páginas, 

devidamente numeradas e rubricadas, para conter as Actas da Junta de Freguesia, 

durante o mandato 2010/2013. 

 

O Presidente da Junta de Freguesia em exercício, 

 

Nogueira da Regedoura, 13 de Novembro de 2009 
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TOMO 4 – QUADRIÈNIO 2010/2013 
Nº de Acta Página Data Ordem de Trabalhos 

112 265 13/11/2009 

 Reestruturação dos Serviços 

Autárquicos 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Outubro do corrente ano 

113 267 04/12/2009 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Novembro do corrente 

ano 

 Elaboração de Relatório de Actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à Assembleia de Freguesia 

em 14 de DezembroSetembro de 2009 

 Apresentação do Plano Plurianual 

2010/2013 

114 274 12/01/2010 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Dezembro do corrente 

ano 

 Apreciação do documento de apoio à 

Junta de Freguesia apresentado pela 

bancada do PS na última sessão 

ordinária em 14/12/2009 da Assembleia 

de Freguesia 

115 277 01/02/2010 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Janeiro do corrente ano 

 Localização do terreno onde será 

construído o edifício da Unidade de 

Saúde Familia 

 Oferta de terreno à Junta de Freguesia 

116 279 01/03/2010 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Fevereiro do corrente ano 

117 280 16/03/2010 

 Discussão e aprovação de propostas de 

protocolo de colaboração a celebrar 

com as associações, nomeadamente o 

Grupo Missionário Jovem e a 

Associação de Desenvolvimento de 

Nogueira da Regedoura 

118 283 30/03/2010 

 Apreciação e votação da Conta de 

Gerência de 01 de Janeiro de 2009 a 31 

de Dezembro de 2009 

119 284 13/04/2010 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Março do corrente ano 

 Elaboração de Relatório de Actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à Assembleia de Freguesia 

em 16 de Abril de 2010 

120 286 08/06/2010 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Abril e Maio do corrente 
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ano 

 Elaboração de Relatório de Actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à Assembleia de Freguesia 

em 14 de Junho de 2010 

121 288 20/07//2010 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Abril e Maio do corrente 

ano 

 Elaboração de Relatório de Actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à Assembleia de Freguesia 

em 14 de Junho de 2010 

122 289 14/09/2010 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Julho e Agosto do 

corrente ano 

 Elaboração de Relatório de Actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à Assembleia de Freguesia 

em 27 de Setembro de 2010 

123 291 21/09/2010 

 Processo de legalização de terrenos da 

Junta de Freguesia 

 Permuta da antiga Sede da Junta com o 

terreno  (artigo 1407) 

124 292 26/10/2010 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Setembro do corrente ano 

125 293 15/11/2010 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Outubro do corrente ano 

126 294 07/12/2010 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Novembro do corrente 

ano 

 Elaboração de relatório de actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à assembleia de freguesia 

em 17 de dezembro de 2010 

127 296 11/01/2011 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Dezembro do corrente 

ano 

 Pedido de  permissão para enterrar 

animais no cemitério local. Que 

resposta? 

128 298 08/02/2011 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Janeiro do corrente ano 

 Construção de cemitério para animais 

129 300 17/03/2011 

 Conclusão das Obras de Alargamento 

do Cemitério Paroquial 

 Discussão e aprovação de proposta para 

Regulamento de funcionamento do 

cemitério para animais 
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 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Fevereiro do corrente ano 

 Reunião de trabalho com a direcção da 

ADNR, tendo em vista a alteração 

estatutária e requalificação das antigas 

instalações da pré-primária do souto, 

com a construção duma sede para a  

ADNR 

130 308 24/03/2011 

 Elaboração de relatório de actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à assembleia de freguesia 

em 08 de abril de 2011 

 Apreciação e votação da Conta de 

Gerência de 01 de Janeiro de 2010 a 31 

de Dezembro de 2010 

131 310 26/04/2011 
 Poderes para a efectivação de escrituras 

de justificação 

132 311 29/04/2011 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Março do corrente ano 

133 312 03/05/2011 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Abril do corrente ano 

134 313 17/06/2011 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Maio do corrente ano  

 Elaboração de relatório de actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à assembleia de freguesia 

em 27 de Junho de 2011 

135 315 04/07/2011 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Junho do corrente ano 

136 316 08/08/2011 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Julho do corrente ano 

137 317 12/09/2011 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Agosto do corrente ano 

 Elaboração de relatório de actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à assembleia de freguesia 

em 30 de setembro de 2011 

138 319 10/10/2011 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Setembro do corrente ano 

 Requalificação das antigas instalações 

da pré-primária do souto. eventual 

construção duma sede para a  ADNR 

139 320 14/11/2011 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Outubro do corrente ano 

 Projecto da nova sede da ADNR 

140 321 02/12/2011 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Novembro do corrente 

ano 

 Elaboração de relatório de actividades 
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realizadas até ao momento para 

apresentação à assembleia de freguesia 

em 19 de dezembro de 2011 

141 323 03/01/2012 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Dezembro do corrente 

ano 

 Apresentação dos novos Estatutos da 

Associação de Desenvolvimento de 

Nogueira da Regedoura 

142 331 06/02/2012 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Janeiro do corrente ano 

143 332 05/03/2012 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Fevereiro do corrente ano 

 Elaboração de relatório de actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à assembleia de freguesia 

em 31 de março de 2012 

144 334 26/03/2012 

 Apreciação e votação da Conta de 

Gerência de 01 de Janeiro de 2011 a 31 

de Dezembro de 2011 

145 335 03/04/2012 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Março do corrente ano 

146 336 08/05/2012 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Abril do corrente ano 

 Reunião de trabalho com a Direcção da 

ADNR: Instalação do GIP na nova Sede 

147 338 20/06/2012 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Maio do corrente ano 

  Elaboração de relatório de actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à assembleia de freguesia 

em 28 de junho de 2012 

148 340 09/07/2012 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Junho do corrente ano 

149 341 06/08/2012 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Julho do corrente ano 

150 342 14/09/2012 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Agosto do corrente ano 

 Elaboração de relatório de actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à assembleia de freguesia 

em 27 de setembro de 2012 

151 344 08/10/2012 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Setembro do corrente ano 

152 345 12/11/2012 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Outubro do corrente ano 

153 346 15/12/2012 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Novembro do corrente 
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ano 

 Elaboração de relatório de actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à assembleia de freguesia 

em 27 de dezembro de 2012 

154 348 08/01/2013 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Desembro do corrente 

ano 

155 349 11/02/2013 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Janeiro do corrente ano 

156 350 04/03/2013 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Fevereiro do corrente ano 

157 351 08/04/2013 

 Apreciação e votação da Conta de 

Gerência de 01 de Janeiro de 2012 a 

31 de Dezembro de 2012 

158 352 13/04/2013 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Março do corrente 

ano*** 

  Elaboração de relatório de actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à assembleia de freguesia 

em 26 de abril de 2013 

159 354 06/06/2013 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Abril do corrente ano 

 Discussão e aprovação da proposta 

sobre o exercício de direito de 

superfície pela ADNR sobre o seu 

edifício-sede, propriedade da Junta de 

Freguesia 

160 356 11/06/2013 

 Cedência de poderes ao Presidente da 

Junta de Freguesia para efectuar a 

Escritura de Direito de Superfície à 

ADNR sobre o edifício da sua nova 

sede 

161 357 08/06/2013 

 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Maio do corrente ano 

 Elaboração de relatório de actividades 

realizadas até ao momento para 

apresentação à assembleia de freguesia 

em 21 de junho de 2013 

162 359 08/07/2016 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Junho do corrente ano 

163 360 05/082013 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Julho do corrente ano 

164 361 02/09/2013 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Agosto do corrente ano 

165 362 07/10/2013 
 Apresentação de relatório economico e 

financeiro de Setembro do corrente ano 
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A C T A    N º   112 

DATA 13/11/2009 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 
SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Reestruturação dos Serviços Autárquicos*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Outubro do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

REESTRUTURAÇÃO DOS SERVIÇOS AUTÁRQUICOS:*** Os membros da Junta de 

Freguesia assumem desde já um novo mandato, em consequência dos resultados do sufrágio 

realizado em 11 de Outubro. Porque se trata de uma recondução e devido a compromissos 

anteriormente assumidos, não se nota um verdadeiro hiato entre estes três últimos mandatos, 

acabamos por assistir a uma continuidade de políticas e pessoas. Dada o excelente 

desempenho realizado no último mandato, os membros do Executivo entenderam não haver 

lugar a alterações de fundo nas funções então distribuídas e atribuídas, pelo que se mantém o 

mesmo Organigrama:*** 

Presidente: Henrique Pereira Ferreira com Administração Geral, Informação e Relações 

Públicas, Pessoal, Acção Social e Saúde, Ordenamento do Território e Urbanismo, 

Associações e Comissões de Moradores, Segurança e Protecção Civil*** 

Tesoureiro:  Fernando Ferreira Sousa com Tesouraria, Contabilidade e Património*** 

Secretário:  Rui Alves Rios com Secretariado, Gestão dos Serviços Administrativos e Gestão 

dos Cemitérios*** 

Colaborador: Bernardino Ferreira Silva com Obras, Sinalização e Trânsito, Toponímia, 

Iluminação Pública, Espaços verdes e Ambiente, Rede Viária e Viação Rural, Higiene e 

Limpeza, Águas e Saneamento, Gestão e Manutenção de Espaços de Recreio e Lazer, Oficina 

e Serviços Gerais*** 

Colaborador: Alberto Henrique Oliveira Ferreira com Educação, Comunicação e Imagem, 

Cultura, Desporto, Juventude e Tempos Livres*** 
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE OUTUBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

OUTUBRO DE 2009 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  61.523,44 Despesas orçamentais  7.738,33 

Execução orçamental 61.274,29  Correntes 5.483,94  

Operações de Tesouraria 249,15  Capital 2.254,39  

Receitas orçamentais  71.281,12 Operações de Tesouraria  275,15 

Correntes 36.489,00  Saldo / gerência seguinte  125.066,23 

Capital 34.792,12  Execução orçamental 124.817,08  

Operações de Tesouraria  275,15 Operações de Tesouraria 249,15  

Total 133.079,71 Total 133.079,71 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 
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lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   113 
DATA 04/12/2009 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Novembro do corrente ano*** 

 Elaboração de Relatório de Actividades realizadas até ao momento para apresentação 

à Assembleia de Freguesia em 14 de DezembroSetembro de 2009:*** 

 Apresentação do Plano Plurianual 2010/2013*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE NOVEMBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

NOVEMBRO DE 2009 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  125.066,23 Despesas orçamentais  11.030,92 

Execução orçamental 124.817,08  Correntes 5.862,16  

Operações de Tesouraria 249,15  Capital 5.168,76  

Receitas orçamentais  28.611,80 Operações de Tesouraria  550,30 

Correntes 21.201,80  Saldo / gerência seguinte  142.647,11 

Capital 7.410,00  Execução orçamental 142.397,96  

Operações de Tesouraria  550,30 Operações de Tesouraria 249,15  

Total 154.228,33 Total 154.228,33 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 14 DE DEZEMBRO DE 

2009:*** 

Situação Financeira: 

o Saldo em caixa em 04 de Dezembro de 2009 : 6.345,80 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de sarjetas para águas pluviais em diversas ruas 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Limpeza  de valetas em várias ruas  

o Construção de Quarto de Banho a pessoa deficiente 

Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Delegar no Presidente a aquisição e venda de bens móveis e imóveis até 100.000 € 

o Criar taxa de transferência para roulotes. Atribuído um valor de 12 vezes o valor  

da renda mensal. 

Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira: 

o Formalizado o pedido de iluminação e repavimentação para a Rua Padre Faria. 

APRESENTAÇÃO DE PLANO PLURIANUAL 2010/2013 : Foi elaborado o seguinte Plano 

plurianual, o qual deverá ser sujeito à discussão prévia com os partidos políticos, para 

posteriormente ser aprovado na Assembleia de Freguesia:*** 
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A Lei Nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei Nº 5 – A / 2002, de 11 de Janeiro, 

estabelece que compete à Junta de Freguesia: «elaborar e submeter a aprovação da 

Assembleia de Freguesia ou do Plenário de Cidadãos Eleitores as Opções do Plano e a 

proposta de Orçamento» (alínea a do nº 2 do art. 34 da Lei nº 169/99 de 18 de Setembro).  

A Junta de Freguesia é um órgão executivo colegial (art. 246 da CRP) que resulta da 

Assembleia de Freguesia de acordo com um princípio de proporcionalidade e na sequência de 

eleições livres e democráticas e cujo fim fundamental é a criação de condições de 

possibilidade que possam garantir o Bem Público segundo os princípios jurídicos da não 

exclusividade e da não rivalidade, encorajando e facilitando assim o desenvolvimento integral 

de todos os cidadãos. 

As Opções do Plano constituem no quadro, acima sumariamente descrito, um instrumento que 

concebe, define, estrutura, orienta e objectiva toda a filosofia de desenvolvimento da 

Freguesia. O Respectivo Orçamento que acompanha o Plano é um documento que define, 

inventaria, contabiliza e faculta os recursos humanos e materiais necessários aos objectivos 

definidos no Plano. 

As Opções do Plano e respectivo Orçamento que aqui apresentamos constituem documentos 

reveladores das nossas claras intenções de possibilitar o desenvolvimento da nossa freguesia 

em todas as dimensões em que isso nos seja possível. 

Como prioridade fundamental deste Executivo assumimos desde já o nosso empenho em 

procurar garantir a sustentabilidade social das pessoas. A nossa preocupação são as pessoas, 

as suas expectativas, carências, desejos e necessidades. Por isso, de forma subentendida e por 

detrás das nossas iniciativas e propostas há sempre uma preocupação com as pessoas, mais 

ainda num tempo de crise em que vivemos com elevados custos económicos e, sobretudo, 

sociais, afectando grupos, famílias e indivíduos. 
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Uma administração ágil é condição essencial para garantia de que a jusante as decisões 

públicas possam resultar mais transparentes, eficazes e céleres.  

Por isso, tomaremos medidas e promoveremos condições para: 

 Assegurar e encorajar uma cultura de iniciativa, inovação e abertura de espírito que 

contrariem alguns dos maus hábitos criados e cultivados na nossa Administração ao 

longo de muitos anos. 

 Promover posturas de transparência e culturas de eficácia e de eficiência 

acompanhadas da ideia da aceitação e até da promoção da mudança como filosofia 

permanente de trabalho por forma a agilizar e modernizar os nossos serviços 

administrativos. 

 Diminuir substancialmente ou mesmo eliminar todos os procedimentos burocráticos 

que se mostrem redundantes, inúteis, ou que pela sua morosidade possam atrasar ou 

obstaculizar os efeitos práticos das nossas decisões. 

APOIO INSTITUCIONAL LOGÍSTICO E FINANCEIRO 

Embora sejam visíveis os constrangimentos orçamentais criados pela conhecida redução das 

receitas no país em geral, como resultado da quebra fiscal no que se refere à cobrança de 

impostos, por via da diminuição da actividade industrial e comercial, procuraremos estar 

sempre atentos e actuar no sentido de criar mecanismos que permitam rapidamente agir em 

situações extremas, cooperando com todas as instituições, de forma a encontrar soluções 

criativas e eficazes que respondam aos problemas que surjam. 

O Executivo apoiará financeiramente todas as associações, colectividades, agremiações e 

outras instituições que trabalham em prol da nossa terra, premiando aquelas que demonstrem 

maior relevância pública em relação à valia intrínseca das actividades que criam, orientam, 
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E encorajam ou desempenham. Para isso será feita uma discriminação positiva em relação a tais 

instituições decorrente dos respectivos méritos. 

Teremos sempre uma palavra amiga e prestaremos o apoio que nos for possível para aqueles 

de nós mais fustigados pelo infortúnio, qualquer que seja a sua origem, e em especial, para 

aqueles que perderam os seus empregos: 

Sabemos da importância e relevância que assume a cooperação institucional pelo que 

estaremos sempre disponíveis para colaborar não só com a Assembleia de Freguesia no seu 

todo como, de igual modo com a oposição na procura de consensos racionais e exequíveis que 

garantam decisões políticas, sociais e económicas que possibilitem uma vida melhor para aos 

nossos concidadãos. 

Esta Junta de Freguesia assume-se desde já como um órgão aberto, participativo e solidário 

com toda a população e sempre disponível para a partilha de tarefas que tenham como 

objectivo a melhoria dos padrões de qualidade de vida das nossas populações.  

Qualquer estratégia de actuação dum órgão público como uma junta de freguesia depende a 

montante dum conceito de desenvolvimento, duma filosofia, em suma. E para nós, Junta de 

Freguesia, o desenvolvimento é um conceito de significação diversa e de entendimento 

global. Desenvolver não é apenas criar estruturas físicas como rodovias ou edifícios mas mais 

do que isso, contribuir para o desenvolvimento integral das pessoas. Por isso, a educação, a 

formação, a intervenção sociocomunitária, o apoio a todas as acções e actividades que tenham 

como objectivo o aumento da qualidade de vida e satisfação das pessoas, será para nós a 

prioridade das prioridades.  

Em obediência ao precedente, e, independentemente de outras estratégias e dimensões de 

intervenção pública, serão nossas prioridades as seguintes: 

 Apoiar logística e financeiramente a cultura, a educação, o recreio e o desporto 

organizados; 

 Apoiar logística e financeiramente os diversos grupos carenciados e de risco da nossa 

freguesia, em particular, os nossos idosos e jovens; 

 Subsidiar regularmente, em regime anual, e apoiar as nossas associações e 

colectividades de todas as formas que nos forem possíveis; 

 Apoiar todos os projectos de intervenção social e comunitária, quer directamente, quer 

através das nossas associações; 

 Aumentar as rendas a favor da autarquia através da disposição parcial do nosso 

património e, com elas, potenciar as possibilidades de apoio financeiro para todos os 

projectos que tenham como objectivo a promoção de capacidades, destrezas, 

competências profissionais e sociais das nossas populações; 

 Valorizar e cuidar do nosso património e, com ele, dignificar e projectar a nossa 

freguesia para fora das suas fronteiras geográficas; 

 Dialogar em permanência com todas as sensibilidades quer políticas, quer económicas, 

culturais ou sociais no sentido de procurarmos em conjunto as melhores soluções que 

satisfaçam os interesses em causa; 

Na sequência não só da nossa vontade de abertura e de diálogo como, de igual modo, do que 

diz a lei nº 24/98, cujo artigo primeiro determina que «É assegurado às minorias o direito de 

constituir e exercer uma oposição democrática […] [às] autarquias locais de natureza 

representativa nos termos da Constituição e da Lei» (art. 1 da Lei 24/98 de 26 de Maio.), a 

Junta de Freguesia, nos termos dos artigos 2º, 3º e 4º da mesma Lei, já reuniu com o Partido 

Social-Democrata, partido representado na Assembleia de Freguesia com o estatuto de 
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oposição democrática para, com os seus legítimos representantes locais, se proceder a uma 

análise dos principais objectivos perseguidos e prosseguidos pelo actual poder autárquico bem 

como dos recursos necessários, calendários prováveis a cumprir, e bem assim a recolha de 

sugestões para incorporação no Orçamento que acompanha este documento. 

Em tempo oportuno foram discutidas as questões supra e recolhidos e incorporadas no Plano e 

Orçamento as sugestões que o Executivo considerou relevantes, adequadas, exequíveis ou 

pertinentes com a participação da Oposição, em função do actual quadro financeiro, e de 

acordo com as competências definidas para as junta de freguesia pela Lei nº 169/99 de 18 de 

Setembro, nomeadamente as constantes no seu artigo 34º sem prejuízo das restantes 

disposições legais. 

São as seguintes as nossas opções políticas e ideológico-filosóficas fundamentais para o 

quadriénio 2010 - 2013: 

 Aumentar e melhorar os canais de comunicação entre a Junta de Freguesia e a 

população como forma de esta poder não só conhecer em detalhe o trabalho do 

Executivo como, de igual maneira, utilizar todos os recursos existentes à disposição 

das pessoas, os quais, por vezes, não são suficientemente conhecidos e utilizados. 

Como forma de atingir este desiderato promoveremos a melhoria da nossa página da 

Web acrescentando e actualizando todo o tipo de informações que julguemos 

interessar os nossos concidadãos 

 Fomentar a criação de mais parcerias e protocolos com as diversas associações 

Instituições particulares de solidariedade social e outras instituições da freguesia, 

como forma de criação de sinergias que possam desencadear acções concertadas com 

o objectivo de melhor responder às diversas lacunas e carências socioculturais e 

económicas das famílias, grupos e indivíduos.  

 Encorajar a criação de um programa articulado de educação social e comunitária em 

colaboração com as associações e colectividades com vocação estatutária para tal 

como forma de valorizar as pessoas nas mais diversas dimensões de desenvolvimento 

pessoal, familiar e profissional. Para tal objectivo serão disponibilizadas as estruturas 

desportivas, culturais, recreativas e sociais existentes de uma forma necessariamente 

coordenada e articulada envolvendo os vários interesses em presença  

 Colaborar activamente com todas as entidades oficiais na cooptação e concretização de 

projectos actividades e programas que tenham como objectivo a melhoria da qualidade 

de vida da população, quer através de benefícios materiais quer através de benefícios 

educativos ou ambos. 

 Disponibilizar as instalações do Edifício da Junta de Freguesia ou outras dela 

directamente dependentes para quaisquer utilizações que tenham como objectivo a 

promoção do bem público. 

 Formalizar protocolos e/ou contratos-programa de cooperação e apoio às Associações 

e Colectividades envolvidas em provas desportivas de âmbito local, regional ou 

nacional; 

 Instituir como norma a celebração de protocolos e/ou contratos-programa com as 

entidades destinatárias dos subsídios e outros apoios da Junta de Freguesia através dos 

quais essas instituições possam retribuir esses apoios com actividades de divulgação, 

promoção, apresentação e realização de actividades do seu âmbito dirigidas à 
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comunidade. 

 Premiar, dentro dos limites orçamentais ao dispor da Executivo, todas as 

manifestações culturais, recreativas, desportivas e sociais que promovam o bom nome 

da nossa freguesia para além dos seus limites geográficos. 

Embora úteis e necessárias, o importante não são apenas as obras e o desenvolvimento físico-

arquitectónico da nossa freguesia e, de um modo geral, do nosso país. O importante é 

(mesmo) as pessoas, as suas necessidades, carências, dificuldades, objectivos, expectativas e 

desejos. A multividência e a mundividência de uma população serão tanto maiores e melhores 

quanto maior for a sua instrução, a sua educação, em suma, o seu desenvolvimento pessoal.  

A nossa terra será em cada momento o que cada um de nós for e que todos nós conseguimos 

ser como povo. E um povo mais preparado vai sempre muito mais longe, vê melhor os 

problemas e encontra mais facilmente as melhores soluções e as mais racionais. Não podemos 

permitir que a ideia de desenvolvimento apenas ancorada em obras e edifícios oblitere a nossa 

mente e o nosso espírito a ponto de considerarmos que isso é o que mais interessa. 

Definitivamente, não é.  

E é por isso que assumimos conscientemente e plasmamos nestes documentos uma filosofia 

de desenvolvimento diversa daquela que nos é sugerida por várias instâncias de comunicação 

e de propaganda, um desenvolvimento artificial, menor, curto no tempo e insusceptível de 

perdurar porque fenece quando a obra acaba.  

Ao contrário disso, o desenvolvimento baseado na pessoa, pela pessoa e para a pessoa é 

intemporal, transversal, holístico, sólido e determinante e, de facto, constitui verdadeiramente 

o único tesouro que nos pode ser dado possuir para a construção de uma terra mais próspera e 

para a edificação de um futuro melhor para todos nós.  
FUNDAMENTAÇÃO 

Logo após a tomada de posse do nosso 1º mandato em 1998, procedeu-se a um diagnóstico 

global das necessidades e carências mais prementes sentidas nesta Freguesia, em todas as 

áreas passíveis de intervenção autárquica. Por esse facto, a elaboração do 1º Plano de 

Actividades  foi concebido de tal forma que, mais do que um Plano delimitado no tempo, se 

tratou de um instrumento estruturante de orientação estratégica, pelo que continuam a ser 

válidas as grandes opções então agora tomadas neste 4º Plano de Actividades. Mantém-se 

actual, necessária e válida a aposta não só nas estruturas básicas de carácter físico, como, de 

igual modo, a procura de soluções que tenham como objectivo as pessoas, suas necessidades e 

expectativas. Dito de outra forma, a aposta do actual Executivo será feita sob o paradigma da 

continuidade. 
OBEJECTIVOS 

As Finalidades prosseguidas neste Plano Plurianual de Actividades podem tipificar-se 

esquematicamente da seguinte forma: 

 A aproximação da Autarquia aos interesses e necessidades do Cidadão 

 Beneficiação e ampliação da rede viária 

 Animação e dinamização das actividades sócio-culturais e recreativas 

 Criação de mecanismo de intervenção sócio-comunitária 

 Criação de infra estruturas e espaços ambientais 

 Criação de infra estruturas no âmbito da Saúde, Ensino e Ambiente 

ÁREAS E MODOS DE EXECUÇÃO OPERACIONAL DO PLANO 

ACÇÃO SOCIAL 

 Compra de medicamentos 

 Compra de alimentos 

 Subsídios a carenciados 
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 Integração na Sociedade Civil dos Imigrantes  

AMBIENTE 

 Acções de sensibilização junto da população 

 Combate às lixeiras 

 Colocação de papeleiras 

 Recolha de Monos 

 Ajardinamento de espaços públicos 

 Projecto e construção do Parque de Lazer 

 Criação de zonas pedonais 

 HABITAÇÃO E URBANISMO 

 Habitação social para Jovens 

 Requalificação urbana do centro cívico da Vila 

 Colocação de abrigos de passageiros e respectivos horários dos transportes públicos 

EDUCAÇÃO 

 Apoio às escolas primárias 

 Apoio às escolas pré-primárias 

 Festa de Natal nas Escolas 

 Construção do Centro Escolar EB1 do Souto 

 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 

 Cilindro 

 Videoprojectores para o auditório 

CEMITÉRIO 

 Conclusão do alargamento do cemitério 

 Obras de beneficiação de esgotos de águas pluviais 

 Obras de beneficiação das ruas interiores 

 Informatização dos serviços administrativos 

 Modernização dos serviços prestados 

SANEAMENTO BÁSICO 

 Conclusão do Saneamento Básico 

DESPORTO 

 Apoio financeiro aos clubes existentes 

VIAS DE COMUNICAÇÃO E CAMINHOS 

Novas ruas 

 Rua do Coteiro  

 Rua Romana 

Repavimentações 

 Rua da Adelaide 

 Avenida do Tapadinho 

IDOSOS 

 Realização dos passeios convívio 

 Criação de incentivos para a ocupação dos tempos livres 

 Apoio de todas as iniciativas dos idosos 

JUVENTUDE 

 Realização dos passeios convívio 

 Incentivar a criação de associações 
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 Apoio a todas as iniciativas dos jovens 

 Criar incentivos para ocupação dos tempos livres 

CULTURA 

 Dinamizar ou Promover 

 Realização de Festa de Encerramento das Colectividades 

 Participação activa no Verão cultural 

 Incentivo à realização de exposições 

 Criação de uma Mediateca 

OUTRAS REALIZAÇÕES 

 Apoio ao Edifício-sede do Grupo Columbófilo 

 Informatização dos Serviços Administrativos da Junta 

 Campanha de Dinamização para o Recenseamento  

 Apoio à Associação de Desenvolvimento 

 Criação de Site na Internet 

 Criação de Gabinete de aconselhamento jurídico 

 Criação de Gabinete de apoio Social 

 Construção da Unidade de Saúde Familiar 

APOIO ÀS COLECTIVIDADES 

Em cada ano civil, será atribuído um Subsídio-base de 750 € a cada uma das seguintes 

Colectividades: 

 Relâmpago União Futebol Clube Nogueirense 

 Centro Popular de Trabalhadores de Pousadela 

 Rancho Folclórico S. Cristóvão 

 Centro Social S. Cristóvão 

 Centro Social Luso-Venezolano 

 Grupo Columbófilo 

 Grupo Missionário Jovem 

 Conferência S. Vicente Paulo 

 Associação de Pais do Jardim-de-infância e EB1de Pousadela 

 Associação de Pais do Jardim-de-infância e EB1de Souto 

 Associação de Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura 

 Liga Operária católica 

 Associação Alcoólicos Recuperados 

 Associação Cicloturismo de Nogueira da Regedoura 

Em cada ano Civil poderá ser atribuída um montante global de apoio às Colectividades até 

5000 € para subsidiar projectos extraordinários considerados de relevância pública. 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   114 
DATA 12/01/2010 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Dezembro do corrente ano*** 

 Apreciação do documento de apoio à Junta de Freguesia apresentado pela bancada do 

PS na última sessão ordinária em 14/12/2009 da Assembleia de Freguesia*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE DEZEMBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

DEZEMBRO DE 2009 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  142.647,11 Despesas orçamentais  145.651,40 

Execução orçamental 142.397,96  Correntes 69.507,13  

Operações de Tesouraria 249,15  Capital 76.144,27  

Receitas orçamentais  3.987,50 Operações de Tesouraria  776,21 

Correntes 1.442,50  Saldo / gerência seguinte  734,06 

Capital 2.545,00  Execução orçamental 734,06  

Operações de Tesouraria  527,06 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 147.161,67 Total 147.161,67 

APRECIAÇÃO DO DOCUMENTO DE APOIO Á JUNTA DE FREGUESIA 

APRESENTADO PELA BANCADA DO PS NA ÚLTIMA SESSÃO ORDINÁRIA EM 

14/12/2009 DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA.*** 

Nesta sessão, os membros do Partido Socialista, entre os quais se inclui o nosso colaborador 

do Executivo Dr. Alberto Ferreira, apresentaram um documento que traduz o histórico do 

processo da USF Sem Fronteiras e que mereceu a aprovação dos presentes, que a seguir se 

transcreve: 

«Considerando os membros da Assembleia de Freguesia de Nogueira da Regedoura, legítimos 

representantes dos superiores interesses de seus habitantes e reunidos em sessão ordinária no 

dia 14 de Dezembro de 2009 que: 

1. Foi pensada e criada a Unidade de Saúde Familiar Sem Fronteiras com o objectivo de 

corresponder às actuais necessidades e pressupostos de gestão e organização, baseadas 

em políticas de racionalização e optimização de meios e de recursos preconizadas pelo 

Ministério da Saúde; 

2. Como pressuposto e simultaneamente, corolário do apontado no número anterior, 

surge como incontornável e necessária a autonomização desta USF no sentido da 

flexibilização de meios e de recursos e sua adaptação e adequação às necessidades e 

expectativas de padrões de saúde dos utentes que procuram esta Unidade; 

3. A circunstância desta Unidade funcionar em 2 pólos situados em freguesias contíguas: 

Nogueira da Regedoura e S. Paio de Oleiros, o que obriga à evidente duplicação, pelo 
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menos parcial, de meios e recursos, humanos e materiais, não reunindo qualquer dos 

pólos todas as condições necessárias ao funcionamento de uma unidade centralizada; 

4. Enquanto que o pólo de S. Paio de Oleiros é uma construção térrea, o pólo de 

Nogueira da Regedoura é um edifício de 3 pisos, um dos quais abaixo do nível do 

chão, condicionando a mobilidade e acessibilidade das pessoas, com dificuldades 

motoras ou mais idosas, uma vez que não existe elevador, nem espaço para a sua 

instalação; 

5. Em nenhum dos pólos existem gabinetes e acomodações suficientes para acolher o 

pessoal médico e de enfermagem, ocasionando óbvios constrangimentos 

organizacionais, potenciando soluções de recurso e sempre provisórias; 

6. Num contexto de inter substituições de pessoal, torna-se muito difícil o funcionamento 

pleno de qualquer dos pólos; 

7. Enquanto que o edifício actualmente utilizado pelo pólo de Nogueira da Regedoura é 

propriedade do Estado, não obstante a sua impossibilidade de ampliação, o pólo de S. 

Paio de Oleiros é um edifício de propriedade particular, sobre o qual se poderiam fazer 

obras de ampliação e beneficiação, com o grande inconveniente de, desse eventual 

investimento, não resultar qualquer benefício nem retornos financeiros ou de outra 

índole, para a entidade investidora, que só poderia ser o Estado; 

8. De tudo o antes exposto, decorre que a utilização e racionalização desta Unidade só 

poderá ser feita desde que ela ocupe um único edifício, preferencialmente numa área 

equidistante das 2 localidades; 

9. É do conhecimento desta Assembleia que a Junta de freguesia de Nogueira da 

Regedoura dispunha já de uma área adquirida e destinada à construção de uma 

Unidade de Saúde, obra esta inscrita em PIDAAC, isto mesmo antes da constituição 

da USF Sem Fronteiras; 

10. Que existe já um entendimento comum e tácito entre as duas autarquias, não só quanto 

à necessidade de um novo edifício centralizado, como também quanto à sua 

localização; 

11. Que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira já adquiriu um terreno para que 

fosse construído o Parque de Lazer de Nogueira da Regedoura, onde é perfeitamente 

possível que seja destacada uma parcela com as dimensões necessárias e adequadas á 

construção duma USF e que é bem próxima da linha fronteiriça entre as freguesias de 

S. Paio de Oleiros e Nogueira da Regedoura; 

12. Que não foi encontrada uma outra alternativa aceitável e que reunisse as condições da 

proposta contida no ponto anterior; 

Decidem apoiar a Junta de Freguesia em todas as iniciativas que esta entidade julgue 

importantes e adequadas para que a Unidade de Saúde Familiar seja construída com 

brevidade». Esta tomada de posição dos membros Socialistas na Assembleia foi bem aceite 

pelo Executivo, pelo sentimento de solidariedade que traduz, mas o Presidente da Junta não 

deixa de lamentar a indefinição permanente sobre a localização da USF do anterior Executivo 

de S. Paio de Oleiros, igualmente socialista, que impediu que este processo avançasse com 

determinação e celeridade. A solução apontada não é de forma alguma a melhor e está 

convencido que quando for construído o Edifício desta Unidade de Saúde, os problemas 

relacionados com o trânsito naquela zona, irão aumentar. Por outro lado, a localização 

defendida por esta Junta (nos terrenos adquiridos para o Parque de Lazer) seria a melhor 

solução, não só porque permitiria o natural crescimento do número de utentes desta Unidade 

por estar próxima de Moselos, bem como permitiria um desenvolvimento local em torno deste 

Equipamento (nova centralidade) , como também seria uma zona melhor servida de acessos. 

No entanto, não seria esta Junta de Freguesia a colocar qualquer entrave a este processo, que 
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já se arrasta há demasiado tempo, receando mesmo que se tenha esgotado mais uma real 

possibilidade de equipar a freguesia de uma nova infraestrutura. Esse seu receio resulta do 

agravamento das contas públicas que se tem vindo a notar nos últimos tempos, em 

consequência da crise financeira que terá tido a sua origem no EUA e que se tem vindo a 

sentir de forma particular na Europa, nomeadamente nos países com a economia mais débil, 

como é o caso de Portugal. Para explicitar melhor, adiantou que: «Ao contrário do tem sido 

propagandeado, pelo que tenho lido, a causa da crise que vivemos parece resultar do 

desequilíbrio na maior economia do mundo, os Estados Unidos. E os ataques de 11 de 

Setembro têm a ver com isso. Depois da ofensiva terrorista, o governo americano envolveu-se 

em duas grandes guerras, no Iraque e Afeganistão, e começou a gastar mais do que devia. 

Para agravar a situação, ao mesmo tempo em que o país investia dinheiro na guerra, a 

economia interna já não ia muito bem, importando mais do que exportando. Em vez de conter 

os gastos, os americanos receberam ajuda de países como China e Inglaterra. Com o dinheiro 

injectado pelo exterior, os bancos passaram a oferecer mais crédito, inclusive a clientes 

considerados de risco. Aproveitando-se da grande oferta a baixas taxas de juros, os 

consumidores compraram muito, principalmente imóveis, que começaram a valorizar. A 

expansão do crédito financiou a bolha imobiliária, já que a grande procura elevou o preço dos 

imóveis. Porém, depois disso, chegou o momento em que a taxa de juros começa a subir, 

diminuindo a procura pelos imóveis e baixando drasticamente os preços. Com isso, as pessoas 

já não viam sentido em continuar pagando hipotecas exorbitantes quando as propriedades 

estavam valendo cada vez menos. Nesse momento, faltou dinheiro aos bancos, que numa 

primeira fase, foram ajudados pelo governo americano. Só que, ao mesmo tempo, surgiram 

críticas a essa política de socorro aos bancos. Frente à pressão política, a Casa Branca decidiu 

que não ia mais interferir, deixando que o banco Lehman Brothers falisse, o quarto maior 

banco de crédito dos Estados Unidos, o que causou pânico e travou o crédito. Chegou a crise, 

que prejudica também o nosso país. Sem crédito internacional, também diminui o crédito em 

Portugal, caem as exportações e o preço das nossas mercadorias aumenta, bem como o risco e 

a taxa de juros. As recessões são recorrentes, mas esta parece ser de difícil controle». Espera, 

no entanto, que esta, como todas as crises de que a História nos fala, acabe por ser superada. 

Todavia, antevê, entretanto, uma crise política, já que o Partido Socialista saiu, no seu 

entender, bastante enfraquecido nas últimas eleições legislativas de 27/09/2009, passando de 

45% (2005) para 36,5% de votos, perdendo a maioria absoluta. Ora isto, a acontecer, 

diminuirá a sua margem de manobra nos corredores políticos e possibilidades de influenciar 

decisões a favor de Nogueira da Regedoura. 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   115 
DATA 01/02/2010 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Janeiro do corrente ano*** 

 Localização do terreno onde será construído o edifício da Unidade de Saúde 

Familiar*** 

 Oferta de terreno à Junta de Freguesia*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JANEIRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

JANEIRO DE 2010 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  734,06 Despesas orçamentais  17.281,85 

Execução orçamental 734,06  Correntes 14.690,73  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 2.591,12  

Receitas orçamentais  26.583,96 Operações de Tesouraria   

Correntes 17.513,25  Saldo / gerência seguinte  242,15 

Capital 9.070,71  Execução orçamental 10.036,17 10.036,17 

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 27.560,17 Total 27.560,17 

LOCALIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO O EDIFÍCIO DA UNIDADE 

DE SAÚDE FAMILIAR*** 

O terreno a ser adquirido pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, onde será 

construída a Unidade de Saúde Familiar Sem Fronteiras, localiza-se por detrás do Parque 

Infantil do Caramulo, e pertence aos herdeiros do Sr. Tavares (irmão do Dr. Jorge Ferreira, 

actual presidente da Junta de Freguesia de Moselos). Um dos argumentos mais proclamado 

para a sua aquisição é o facto de estar situado entre as freguesias de Nogueira da Regedoura e 

S. Paio de Oleiros. No entender desta Junta de Freguesia, é uma má escolha, pelo 

congestionamento que se adivinha nessa área e o seu preço exorbitante. A utilização do 

terreno onde se prevê a construção do Parque de Lazer, da propriedade da Câmara, evitaria 

esse custo, desenvolveria nova centralidade, estaria mais próxima de Moselos, dando uma 

maior potencialidade à própria USF. No entanto, e tal como o havia manifestado na reunião 

de 12 de Janeiro último, não sera este Executivo a colocar qualquer entrave, aceitando esta 

solução. Já muito tempo se terá desperdiçado com este processo por bairrismo exagerado que 

não beneficia ninguém! Esta decisão deverá ser comunicada à Assembleia de Freguesia. O 

Presidente deste Executivo agendará uma reunião com o Secretário de Estado da Saúde, Dr. 

Manuel Pizarro, a fim de pressionar este processo. 
OFERTA DE TERRENO À JUNTA DE FREGUESIA*** 

O terreno que é contíguo ao centro Escolar do Souto, do lado poente, com cerca de 10 m de 
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frente e que acompanha toda a edificação até ao limite Sul foi oferecido pelo seu proprietário 

à Junta de Freguesia, depois de lhe ter sido revelada a sua inviabilidade construtiva, pelo facto 

de estar ao lado dum estabelecimento Escolar. Porém, a sua aquisição reveste-se de primordial 

importância para o Centro Escolar do Souto, porque permite a sua ampliação. A Junta irá 

ponderar possibilidades de venda ao Muncípio ou, na sua impossibilidade, eventual permuta 

com terrenos da propriedade da Câmara. 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   116 
DATA 01/03/2010 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Fevereiro do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE FEVEREIRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

FEVEREIRO DE 2010 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  10.036,17 Despesas orçamentais  9.666,99 

Execução orçamental 10.036,17  Correntes 8.602,29  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 1.064,70  

Receitas orçamentais  24.553,96 Operações de Tesouraria  242,15 

Correntes 1.943,50  Saldo / gerência seguinte  24.923,14 

Capital 22.610,46  Execução orçamental 24.923,14  

Operações de Tesouraria  246,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 34.832,28 Total 34.832,28 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   117 
DATA 16/03/2010 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Discussão e aprovação de propostas de protocolo de colaboração a celebrar com as 

associações, nomeadamente o Grupo Missionário Jovem e a Associação de 

Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE PROPOSTAS DE PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO A 

CELEBRAR COM AS ASSOCIAÇÕES, NOMEADAMENTE O GRUPO MISSIONÁRIO 

JOVEM E A ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NOGUEIRA DA 

REGEDOURA*** 

Em anteriores oportunidades, a Junta de Freguesia fez saber que estaria receptiva a celebrar 

com as associações da freguesia protocolos de colaboração ou cooperação. Nesse sentido e até 

ao momento, 2 associações manifestaram o desejo de aderir a esta pretensão autárquica: o 

GMJ (grupo Missionário Jovem e ADNR (associação de Desenvolvimento de Nogueira da 

Regedoura). Foram realizadas algumas reuniões de trabalho nesse sentido, tendo daí 

resultados os seguintes textos que irão ser sujeitos à discussão e aprovação dos membros do 

Executivo: 

« PROTOCOLO JFNR/GMJ 

A. PREÂMBULO 
Considerando que: 

a) Os números 1 e 2 do artigo nº14 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, estabelecem e 

definem as competências que a Assembleia da República atribui às Juntas de Freguesia; 

b) O exercício democrático de poder autárquico pressupõe a aproximação e colaboração deste 

com a comunidade que serve; 

c) As Associações e colectividades da Vila de Nogueira da Regedoura desempenham um 

papel social relevante no desenvolvimento das respectivas  populações; 

d) Importa traduzir num documento claro, conciso e objectivo, os interesses que sirvam ao 

mesmo tempo as entidades celebrantes. Assi, elabora-se este documento: 

B. PROTOCOLO  

Entre a JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA,(JFNR) aqui designada por 

Primeiro Outorgante, e o GRUPO MISSIONÁRIO JOVEM (GMJ), aqui designado por Segundo 

Outorgante, é celebrado um acordo nos seguintes termos: 

1. O 1º Outorgante cede, a título gracioso e por períodos sucessivos de 12 meses, 

renováveis automaticamente, caso não haja denúncia prévia deste protocolo, os 

direitos de ocupação de superfície das instalações da antiga Sede de Junta, situada na 

Avenida de S. Cristóvão, nº _____; 

2. O 2º Outorgante compromete-se a manter em bom estado de conservação as referidas 

instalações, bem como suportar as despesas regulares de consumo de energia eléctrica, 

água, gás, saneamento e similares, caso existam ou venham a existir; 
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3. Ao 2º Outorgante fica excluída a possibilidade de ceder os direitos referidos no nº1 

deste Protocolo, a terceiros, quer seja a título gracioso ou não, ou mesmo a título de 

empréstimo ou de cedência temporária; 

4. O 2º Outorgante poderá usufruir do espaço cedido, pelo 1ºOutorgante, de acordo 

com a letra e o espírito dos respectivos estatutos e regulamentos que rejam a 

actividade do 2ºOutorgante; 

5. Nos termos deste mesmo acordo, o 1º Outorgante, de acordo com as suas 

disponibilidades, faculta ao 2º Outorgante os recursos e condições físicas e humanas 

de que este necessite para o exercício das suas funções. Segundo a mesma lógica do 

acordo, o 2º Outorgante faculta ao 1º Outorgante, de acordo com as suas 

disponibilidades, todos os meios físicos e humanos de que este último necessite para o 

desempenho das suas actividades; 

6.  O 2º Outorgante compromete-se perante o 1ºOutorgante a participar e/ou organizar 

eventos públicos, de interesse para a Freguesia e que se adeqúem aos estatutos do 

2ºOutorgante; 
7. O disposto no número anterior assumirá sempre um carácter pontual e específico, ou 

seja, será feito «ad casum», sem prejuízo das funções e competências de cada 

celebrante, e sem prejuízo igualmente das actividades específicas de cada um dos 

signatários deste acordo; 

8. O 1ºOutorgante dispõe-se a pagar ao 2ºOutorgante, contra apresentação da respectiva 

factura, de despesas decorrentes da actividade deste último, mas sempre dentro das 

possibilidades financeiras concretas ao alcance da Junta de Freguesia e que caibam na 

orçamentação anual deste órgão;» e 

« PROTOCOLO JFNR/ADNR 

A. PREÂMBULO  

Considerando que: 

a) Os números 1 e 2 do artigo nº14 da Lei nº 159/99, de 14 de Setembro, estabelecem e 

definem as competências que a Assembleia da República atribui às Juntas de Freguesia; 

b) O exercício democrático de poder autárquico pressupõe a aproximação e colaboração deste 

com a comunidade que serve; 

c) As Associações e colectividades da Vila de Nogueira da Regedoura desempenham um 

papel social relevante no desenvolvimento das respectivas populações; 

d) Importa traduzir num documento claro, conciso e objectivo, os interesses que sirvam ao 

mesmo tempo as entidades celebrantes que ora se apresenta: 

B. PROTOCOLO 

Entre a JUNTA DE FREGUESIA DE NOGUEIRA DA REGEDOURA (JFNR) aqui 

designada por Primeiro Outorgante, e a ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE 

NOGUEIRA DA REGEDOURA (ADNR), aqui designada por Segundo Outorgante, é 

celebrado um acordo nos seguintes termos: 

1. O 1º Outorgante compromete-se a suportar as despesas relativas à renda das 

instalações que o 2º Outorgante dispõe, ou venha a dispor para o exercício da sua 

actividade associativa; 

2. O 2º Outorgante, nos termos deste acordo, compromete-se a desenvolver todo o 

trabalho de Educação e Formação, de Intervenção Sócio-comunitária, de Animação 

Cultural ou qualquer outra actividade que possa ser contemplada nos seus estatutos, 

incluindo qualquer actividade ou trabalho a solicitação expressa da Junta de Freguesia; 

3. O 2º Outorgante poderá usufruir do espaço cedido, pelo 1ºOutorgante, de acordo 

com a letra e o espírito dos respectivos estatutos e regulamentos que rejam a 

actividade do 2ºOutorgante; 
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4. Nos termos deste mesmo acordo, o 1º Outorgante, de acordo com as suas 

disponibilidades, faculta ao 2º Outorgante os recursos e condições físicas e humanas 

de que este necessite para o exercício das suas funções. Segundo a mesma lógica do 

acordo, o 2º Outorgante faculta ao 1º Outorgante, de acordo com as suas 

disponibilidades, todos os meios físicos e humanos de que este último necessite para o 

desempenho das suas actividades; 

5.  O 2º Outorgante compromete-se perante o 1ºOutorgante a participar e/ou organizar 

eventos públicos, de interesse para a Freguesia e que se adeqúem aos estatutos do 

2ºOutorgante; 
6. O disposto no número anterior assumirá sempre um carácter pontual e específico, ou 

seja, será feito «ad casum», sem prejuízo das funções e competências de cada 

celebrante, e sem prejuízo igualmente das actividades específicas de cada um dos 

signatários deste acordo; 

7. O 1ºOutorgante dispõe-se a pagar ao 2ºOutorgante, contra apresentação da 

respectiva factura, de despesas decorrentes da actividade deste último, mas sempre 

dentro das possibilidades financeiras concretas ao alcance da Junta de Freguesia e que 

caibam na orçamentação anual deste órgão; 

8. O presente protocolo pode ser denunciado livremente por qualquer das partes 

interessadas, com um aviso prévio de, pelo menos 60 dias.» 

Todos os membros deram parecer favorável à sua aprovação, depois de serem esclarecidas as 

dúvidas que foram surgindo ao longo da análise dos 2 documentos. Está agendada para 

10/04/2010 uma reunião entre a Junta de Freguesia e as direcções das 2 associações 

supramencionadas para assinar os documentos. 

O presente protocolo pode ser denunciado livremente por qualquer das partes interessadas, 

com um aviso prévio de, pelo menos 60 dias. 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   118 
DATA 30/03/2010 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apreciação e votação da Conta de Gerência de 01 de Janeiro de 2009 a 31 de 

Dezembro de 2009*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2009 

A 31 DE DEZEMBRO DE 2009:*** 

Foi apresentada ao órgão executivo a conta de gerência e demais documentos, relativos ao 

período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro no ano transacto, para efeitos de 

discussão e votação, a fim de ser apresentada ao respectivo órgão deliberativo e remessa ao 

tribunal de Contas.*** 

Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à discussão do referido 

documento de gestão, de que se salientam os seguintes pontos:*** 

A Junta apreciou o respectivo processo e deliberou dar o seu acordo ao conteúdo da presente 

conta gerência e considerá-la em condições de ser submetida à apreciação e aprovação da 

Assembleia de Freguesia.*** 

Terminado este ponto de Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente do Executivo determinou que 

se passasse à sua votação, o que se verificou, tendo-se então concluído que a conta gerência 

aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes.*** 

Verificou-se que o documento em apreciação acusava no «movimento orçamental», 

RECEITA de TREZENTOS E CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E 

CINCO EUROS E DEZANOVE CÊNTIMOS e o saldo da conta gerência anterior é de  

MIL E SETENTA E SETE EUROS E QUARENTA E CINCO CÊNTIMOS e a 

DESPESA de TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E 

OITO EUROS E CINQUENTA E OITO CÊNTIMOS, acusando um saldo em dinheiro de 

SETECENTOS E TRINTA E QUATRO EUROS E SEIS CÊNTIMOS, e em 

«OPERAÇÕES DE TESOURARIA», registou-se de entradas de fundos um valor de 

QUATRO MIL, CENTO E QUATRO EUROS E UM CÊNTIMO, e de Saídas, um 

montante de QUATRO MIL,CENTO E QUATRO EUROS E UM CÊNTIMO. Nada mais 

havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, lavrando-

se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta de 

Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por todos 

os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   119 
DATA 13/04/2010 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Março do corrente ano*** 

 Elaboração de Relatório de Actividades realizadas até ao momento para apresentação 

à Assembleia de Freguesia em 16 de Abril de 2010:*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MARÇO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

MARÇO DE 2010 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  24.923,14 Despesas orçamentais  7.405,04 

Execução orçamental 24.923,14  Correntes 6.355,89  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 1.049,15  

Receitas orçamentais  30.499,00 Operações de Tesouraria   

Correntes 1.196,50  Saldo / gerência seguinte  242,15 

Capital 29.302,50  Execução orçamental 48.017,10  

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 55.664,29 Total 55.664,29 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 16 DE ABRIL DE 

2010:*** 

Situação Financeira: 

o Saldo em caixa em 05 de Abril de 2010:  

o 1.376,90 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de sarjetas para águas pluviais em diversas ruas 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Limpeza  de valetas em várias ruas  

o Colocação de 2 abrigos em paragens de autocarro 

o Colocação de armaduras e lâmpadas. Beneficiação geral em toda a freguesia 

o Repavimentar vala na Ruas das Camélias 

Acção Social: 

o Construção de Quarto de Banho a pessoa deficiente 

o Beneficiação de habitação de pessoa carenciada 

o Limpeza de habitação ocupada por pessoa carenciada  

Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Solicitar reunião ao Secretário de Estado das autarquias locais Dr. José Junqueiro 

o Solicitar reunião ao Secretário de Estado da Saúde Dr. Pizarro 
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o Exigir a M.Plus a finalização das obras de ampliação do cemitério 

o Apresentar a CMF as alterações proposta pela JF do projecto da Centro Escolar  

EB1 do Souto 

o Aceitar doação do terreno junto a EB1 do Souto 

o Apresentação de protocolos celebrados com o Grupo Missionário Jovem e a ADNR 

o Aceitar proposta de financiamento apresentada pela CMF relativa a  

Delegação de Competências e pagamento aos fornecedores. 

o A JF deve usar das competências delegadas e cobrar a taxa de ocupação da via  

pública em todas as circunstâncias 

o Exigir à CMF a execução da sinalização horizontal 

o Exigir à CMF a execução das obras da Travessa da Nossa Srª da Saúde 

o Solicitação à Anafre de parecer jurídico relativamente a gravações das  

sessões da Assembleia de Freguesia. 

o No âmbito do protocolo com a ADNR criar o Departamento de Jovens  e incentivar 

mais actividades com os Seniores. 

o Aderir a iniciativa “Vamos Limpar Portugal” 

o Participação dos membros da JF nos Órgãos Sociais da ANAFRE 

o Enviar à ARH contestação do Processo de contra-ordenação instaurado à JF 

Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira: 

o Formalizado o pedido de iluminação e repavimentação para a Rua Padre Faria. 

o Colaboração da JF no projecto da Rua do Coteiro 

o Colaboração da JF no Plano de Urbanização a ser elaborado no Lugar de Pousadela 

o Colaboração da JF na execução da obra do Centro Escolar EB1 do Souto 

o Definição do terreno para construção da USF sem Fronteiras. 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura 

 

Actas das reuniões de 13 de Novembro de 2009 a 07 de Outubro de 2013 

 

286 

 

A C T A    N º   120 
DATA 08/06/2010 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Abril e Maio do corrente ano*** 

 Elaboração de Relatório de Actividades realizadas até ao momento para apresentação 

à Assembleia de Freguesia em 14 de Junho de 2010:*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE ABRIL E MAIO 

DO CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

ABRIL DE 2010 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  48.017,10 Despesas orçamentais  6.539,57 

Execução orçamental 48.017,10  Correntes 5.090,31  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 1.449,26  

Receitas orçamentais  24.516,46 Operações de Tesouraria  242,15 

Correntes 16.765,25  Saldo / gerência seguinte  65.993,99 

Capital 7.751,21  Execução orçamental 65.993,99  

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 72.775,71 Total 72.775,71 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

MAIO DE 2010 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  65.993,99 Despesas orçamentais  8.702,48 

Execução orçamental 65.993,99  Correntes 7.351,89  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 1.350,59  

Receitas orçamentais  5.838,25 Operações de Tesouraria  242,15 

Correntes 2.0930,75  Saldo / gerência seguinte  63.129,76 

Capital 2.907,50  Execução orçamental 63.129,76  

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 72.074,39 Total 72.074,39 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 25 DE JUNHO DE 

2010:*** 

Situação Financeira: 

o Saldo em caixa em 14 de Junho de 2010:  

o 19.796,80 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de sarjetas para águas pluviais em diversas ruas 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Limpeza de valetas em várias ruas  
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Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Solicitar reunião ao Secretário de Estado das Obras Públicas Dr. Paulo Campos 

o Solicitar reunião ao Secretário de Estado da Saúde Dr. Pizarro 

o Aceitar doação de parcela de terreno de 181,91 m2 para anexar a área do  

actual cemitério 

o Propor, à Câmara Municipal, permuta do terreno anexo a EB1 do Souto  com a  

antiga Sede da Junta de Freguesia. 

o Execução da sinalização horizontal  

o Até Setembro serão executadas as obras da Travessa da Nossa Srª da Saúde 

o Solicitação à Anafre de parecer jurídico relativamente a composição da mesa  

da Junta de Freguesia nas Assembleias de Freguesia. 

o Passeio de Jovens  

o Tomada de posse dos membros da JF nos Órgãos Sociais da ANAFRE 

o Solicitar à ARH audiência, com a presença da Câmara Municipal,  relativamen- 

te ao Processo de contra-ordenação instaurado à JF 

o Utilizar as instalações do Jardim de Infância do Souto como Sede da ADNR 

o Parecer enviado à Câmara Municipal relativo a escolha de terreno para localiza- 

ção da USF 

o Contrato de colocação de Monopostes no Estaleiro da Junta de Freguesia e  

Rua as Hortas 

Apoios às Associações e Colectividades 

o Cortejo de carnaval 150,00 € 

o Apoio logístico, medalhas, garrafas de água e 50,00 € 

o Festa de encerramento da EB1 e Jardim de Infância de Pousadela 

o Festas da Srª da Hora 150,00 € 

Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira: 

o Formalizado o pedido de permuta do Terreno anexo a EB1 do Souto com a  

antiga Sede de Junta de Freguesia  

o Aquisição do 3ª lote no Loteamento do Outeirinho – Santa Maria de Lamas 

o Formalizada a Declaração de Utilidade Pública do terreno pertencente a José  

Casimiro da Silva Milheiro 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   121 
DATA 20/07/2010 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Junho do corrente ano*** 

 Registo notarial de todos os bens patrimoniais da Junta de Freguesia*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JUNHO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

JUNHO DE 2010 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  63.129,76 Despesas orçamentais  9.427,17 

Execução orçamental 63.129,76  Correntes 8.395,60  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 1.031,57  

Receitas orçamentais  14.451,00 Operações de Tesouraria  242,15 

Correntes 12.573,50  Saldo / gerência seguinte  68.153,59 

Capital 1.877,50  Execução orçamental 68.153,59  

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 77.822,91 Total 77.822,91 

REGISTO NOTARIAL DE TODOS OS BENS PATRIMONIAIS DA JUNTA DE 

FREGUESIA*** 

Já são em número significativo os bens patrimoniais da Junta de Freguesia. Se não forem 

feitos os respectivos registos notariais, poderá tornar-se significativamente difícil a sua gestão. 

O Presidente lembrou todo o trabalho de pesquisa e recolha de elementos de identificação dos 

bens da Junta, a maior parte dos quais poderiam acabar por ser perdidos de forma 

irremediável se este esforço não fosse feito. 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   122 
DATA 14/09/2010 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Julho e Agosto do corrente 

ano*** 

 Elaboração de Relatório de Actividades realizadas até ao momento para apresentação 

à Assembleia de Freguesia em 27 de Setembro de 2010:*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JULHO E 

AGOSTO DO CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

JULHO DE 2010 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  68.153,59 Despesas orçamentais  11.294,50 

Execução orçamental 68.153,59  Correntes 6.615,60  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 4.678,90  

Receitas orçamentais  49.712,58 Operações de Tesouraria  484,30 

Correntes 24.663,00  Saldo / gerência seguinte  106.571,67 

Capital 25.049,58  Execução orçamental 106.571,67  

Operações de Tesouraria  484,30 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 118.350,47 Total 118.350,47 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

AGOSTO DE 2010 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  106.571,67 Despesas orçamentais  57.707,30 

Execução orçamental 106.571,67  Correntes 6.466,66  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 51.240,64  

Receitas orçamentais  16.201,78 Operações de Tesouraria  242,15 

Correntes 3.005,25  Saldo / gerência seguinte  65.066,15 

Capital 13.196,53  Execução orçamental 65.066,15  

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 123.015,60 Total 123.015,60 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 27 DE SETEMBRO DE 

2010:*** 

Situação Financeira: 

o Saldo em caixa em 14 de Setembro de 2010: 7.837,30 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de sarjetas para águas pluviais em diversas ruas 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Limpeza  de valetas em várias ruas 
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o Limpeza das escolas Primárias e Pré-primárias 

o Desactivar a presa da Rua da Esperança 

o Obras de adaptação para colocação  dos contentores modulares para funcionamento  

das salas de aulas da escola primária   

o Colocação de sinalização horizontal em diversas ruas da freguesia 

Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Registar os terrenos cuja propriedade estão em nome da Freguesia de Nogueira da 

Regedoura 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   123 
DATA 21/09/2010 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Processo de legalização de terrenos da Junta de Freguesia*** 

 Permuta da antiga Sede da Junta com o terreno  (artigo 1407)*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

PROCESSO DE LEGALIZAÇÃO DE TERRENOS DA JUNTA DE FREGUESIA*** 

A Junta de Freguesia decidiu proceder ao registo na Conservatória Predial de todos os 

terrenos e propriedades de que é proprietária, no âmbito de um Programa de Reorganização de 

todo o seu património. Nesse sentido, pretende levar este assunto à Assembleia de Freguesia 

de forma a que seja ali reiterado este seu propósito. Desde já fica já decidido que iniciar-se-á 

este processo com a celebração de Escrituras Justificativas do terreno onde se localiza 

actualmente o cemitério, bem como o edifício e respectivo terreno das instalações da Escola 

Pré- Primária do Souto, sita na rua Senhora da Hora.*** 
PERMUTA DA ANTIGA SEDE DA JUNTA COM O TERRENO  (ARTIGO 1407)*** 

A Junta de Freguesia decidiu apresentar uma proposta à Câmara Municipal de Santa Maria da 

Feira de permuta das instalações e terreno da antiga Sede da Junta de Freguesia, sita na 

Avenida S. Cristóvão com o terreno identificado pelo artigo 1407 nas Finanças deste 

Concelho, sito na rua da Cobaixa, contíguo ao actual Centro Escolar da EB1 do Souto.*** 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   124 
DATA 26/10/2010 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Setembro do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE SETEMBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

SETEMBRO DE 2010 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  65.066,15 Despesas orçamentais  13248,16 

Execução orçamental 65.066,15  Correntes 12.190,36  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 1.057,80  

Receitas orçamentais  29.796,32 Operações de Tesouraria  242,15 

Correntes 22.078,92  Saldo / gerência seguinte  81.614,31 

Capital 7.717,40  Execução orçamental 81.614,31  

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 95.104,62 Total 95.104,62 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   125 
DATA 15/11/2010 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Outubro do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE OUTUBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

OUTUBRO DE 2010 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  81.614,31 Despesas orçamentais  27.909,41 

Execução orçamental 81.614,31  Correntes 27.808,95  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 100,46  

Receitas orçamentais  18.494,00 Operações de Tesouraria  242,15 

Correntes 17.566,50  Saldo / gerência seguinte  72.198,90 

Capital 927,50  Execução orçamental 72.198,90  

Operações de Tesouraria  0,00 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 100.350,46 Total 100.350,46 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   126 
DATA 07/12/2010 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Novembro do corrente ano*** 

 Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à 

assembleia de freguesia em 17 de dezembro de 2010:*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE NOVEMBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

NOVEMBRO DE 2010 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  72.198,90 Despesas orçamentais  12.206,85 

Execução orçamental 72.198,90  Correntes 9.092,68  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 3.114,17  

Receitas orçamentais  13.890,88 Operações de Tesouraria  484,30 

Correntes 12.613,38  Saldo / gerência seguinte  73.882,93 

Capital 1.277,50  Execução orçamental 73.882,93  

Operações de Tesouraria  484,30 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 86.574,08 Total 86.574,08 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 17 DE DEZEMBRO DE 

2010:*** 

Situação Financeira. 

Saldo em caixa em 07 de Dezembro de 2010: 12.345,80 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Limpeza  de valetas em várias ruas 

o Obras de manutenção aos recintos desportivos do RUFCN e CPTP 

o Transportes de Equipamento para o Centro Escolar EB1 do Souto 

o Apoio às infraestruturas de Gás, Telefone e Incêndio do Centro Escolar  

EB1 do Souto 

o Numeração das sepulturas do cemitério 

Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Solicitar à Câmara Municipal subsídio para executar monumentos em  

homenagem à Rachona e as Fogaceiras a colocar nas rotundas de  

acesso a autoestrada A1 

o Pedido de subsídio para pavimentação da Travessa Nossa Senhora da Hora. 

o Elaborar projeto para beneficiação das atuais instalações da escola  

pré-primária do Souto com vista a disponibilizar estas instalações para  
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Sede da ADNR. 

o Concluir as obras de ampliação do Cemitério. 

o Executar levantamento topográfico com vista a execução do  

projeto do prolongamento da Ruas das Hortas. 

o Suspender toda a publicidade em órgãos de informação 

o Não efetuar em 2010 a tradicional iluminação de Natal por falta de  

verbas da Câmara Municipal 

Apoios às Associações e Coletividades 

o Contributo de 150,00 € ao Grupo de Columbofilia no leilão dos borrachos  

o Entrega de 750,00 € a cada uma das 14 Associações da Freguesia 

o Oferta de transporte, à Terra dos Sonhos, a todas as crianças das escolas 

primárias e pré-primárias da freguesia. 

Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

o Realizada escritura de permuta entre a Antiga Sede de Junta de Freguesia e o  

terreno anexo ao Centro Escolar EB1 do Souto 

o A Câmara Municipal não aceitou subsidiar a execução dos monumentos em 

homenagem à Rachona e Fogaceiras nas rotundas de acesso à autoestrada A1 

o A Câmara Municipal apresentou as transferências de verbas para as Freguesias  

para o ano de 2011 

o A Câmara Municipal aprovou a transferência de verbas para a Junta de  

Freguesia relativas à expropriação do terreno para ampliação do cemitério. 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   127 
DATA 11/01/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Dezembro do corrente ano*** 

 Pedido de  permissão para enterrar animais no cemitério local. Que resposta?*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE DEZEMBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

DEZEMBRO DE 2010 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  73.882,93 Despesas orçamentais  83.366,06 

Execução orçamental 73.882,93  Correntes 29.243,52  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 54.122,54  

Receitas orçamentais  10.442,87 Operações de Tesouraria  244,15 

Correntes 9.565,37  Saldo / gerência seguinte  959,74 

Capital 877,50  Execução orçamental 959,74  

Operações de Tesouraria  244,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 84.569,95 Total 84.569,95 

PEDIDO DE  PERMISSÃO PARA ENTERRAR ANIMAIS NO CEMITÉRIO LOCAL. QUE 

RESPOSTA?*** 

A Junta de Freguesia recebeu um pedido de um freguês para que lhe fosse permitido enterrar 

o seu cão, entretanto morto por causa natural, por quem estabelecera laços de afectividade 

profundos, no cemitério local. Analisado em pormenor o regulamento do cemitério, não é 

claro que haja, no seu articulado, um impedimento claro à sua pretensão. No entanto, tal 

permissão poderia causar algum desconforto ou mesmo rejeição de parte significativa da 

população, já que este assunto não deixa de ser polémico. Todavia, na opinião da Junta de 

Freguesia, depois serem exaustivamente avaliados os prós e os contras, este pedido não 

deverá ser ignorado, mas encarado como uma oportunidade para «lançar uma pedra no 

charco», segundo as próprias palavras do Presidente do Executivo. A construção dum 

cemiterio para animais, em terreno próprio, com caracteristicas particulares, poderia ser a 

solução. Ficou decidido que seria aconselhável aprofundar o assunto e reavaliar numa 

próxima reunião. Entretanto o cadáver do animal transitaria para o terreno, onde foi 

construído o estaleiro da Junta, acondicionado de forma considerada adequada, e onde 

permaneceria até ser encontrada uma solução melhor. Seria transmitida ao dono do animal a 

decisão do Executivo. 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 
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todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   128 
DATA 08/02/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Janeiro do corrente ano*** 

 Construção de cemitério para animais.*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JANEIRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

JANEIRO DE 2011 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  959,74 Despesas orçamentais  10.115,60 

Execução orçamental 959,74  Correntes 8.540,70  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 1.574,90  

Receitas orçamentais  19.859,50 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 17.582,00  Saldo / gerência seguinte  10.945,79 

Capital 2.277,50  Execução orçamental 10.703,64  

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 242,15  

Total 21.061,39 Total 21.061,39 

CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO PARA ANIMAIS.*** 

Depois de tomadas muitas diligências em torno do problema apresentado e discutido na 

reunião anterior (ver acta anterior),  a Junta de Freguesia entendeu que:  

 Não parece existir impedimento legal para a construção deste equipamento. Já existe 

um no Jardim zoológico de Lisboa, já há muitos anos, e nunca terá sido levantada 

qualquer objecção camarária ou por outra entidade pública quer à sua construção ou 

manutenção, apesar deste espaço ser considerado público; 

 Em muitos outros países, o tratamento dos cadáveres dos animais de estimação, tem 

merecido particular atenção, proliferando equipamentos similares e este tema não tem 

suscitado significativa polémica. Haverá sempre detractores e defensores deste 

projecto; 

 Se trata duma iniciativa de vanguarda no âmbito da Democracia participativa, uma 

proposta inovadora na área dos direitos dos animais e do ambiente; 

 Não deixa de ser uma acção que pretende ser considerada civilizada e respeitosa para 

com os animais e o ambiente, uma vez que, no entender do Executivo, evita a 

contaminação dos solos e a proliferação de doenças.  

 O enterro de animais faz-se de forma completamente alheatória, utilizando os quintais, 

ou simplesmente abandonando os cadáveres em lixeiras; 

 Desde que construído com as mesmas exigências técnicas que foram aplicadas ao 

alargamento recente do cemitério, não haverá efectivamente riscos para a Saúde 

Pública. Caso contrário não seria permitida a construçaõ de cemitérios!; 
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 Reservar uma parte do logradouro do terreno do estaleiro não deixa de constituir uma 

excelente solução, até pelas características de discrição e de recato da zona; 

 Deve elaborar-se oportunamente um regulamento de funcionamento deste espaço, 

onde sejam estabelecidas as regras de sua utilização e valor da taxa de ocupação, entre 

outros assuntos. Não deverá ser gratuito, já que rapidamente se esgotaria a sua 

capacidade; 

 Deverão ser solicitados mais pareceres, nomeadamente à Anafre, Câmara Municipal 

de Santa Maria da Feira e Saúde Pública; 

 Deverá ser pedido um projecto simples, mas onde conste os pormenores construtivos 

que constituam matéria de avaliação pelas entidades acima referidas; 

 A entrada para este espaço deverá ser independente da existente para o estaleiro; 

 Esta decisão deverá ser levada à discussão a uma das próximas sessões públicas da 

Assembleia de Freguesia. 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   129 
DATA 17/03/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Conclusão das Obras de Alargamento do Cemitério Paroquial.*** 

 Discussão e aprovação de proposta para Regulamento de funcionamento do cemitério 

para animais*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Fevereiro do corrente ano*** 

 Reunião de trabalho com a direcção da ADNR, tendo em vista a alteração estatutária e 

requalificação das antigas instalações da pré-primária do souto, com a construção 

duma sede para a  ADNR.*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

CONCLUSÃO DAS OBRAS DE ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO PAROQUIAL.*** 

Tomou a palavra o Presidente do Executivo, o qual comunicou aos demais presentes que, 

como era do conhecimento dos mesmos, as obras de alargamento do cemitério paroquial 

ainda não se encontravam concluídas devido ao facto da empresa com quem foi celebrado o 

Protocolo de Parceria, M. Plus – Consolturia Imobiliária Unipessoal, Lda., para a sua 

realização ter, de forma grave e definitiva, incumprido o mencionado protocolo, pois, ao 

contrário da sua obrigação, nunca concluiu os trabalhos que lhe foram adjudicados. 

Perante tal desiderato, a Junta de Freguesia viu-se forçada a, pela via judicial, mais 

concretamente através de notificação judicial avulsa, a resolver, com justa causa, o 

mencionado protocolo, encontrando-se assim totalmente desvinculada do mesmo, podendo, 

deste modo, proceder à adjudicação dos trabalhos necessários para a conclusão do referido 

alargamento do cemitério. 

Assim sendo, e considerando que: 

 É da maior urgência proceder à conclusão das referidas obras de alargamento; 

 O valor dos trabalhos necessários à integral realização da obra referida, mediante o 

orçamento apresentado pela Empresa, Amaro dos Santos Oliveira, Lda., é no valor de 

€ 130.900,00, acrescido de IVA à taxa em vigor; 

 Que é permitida a contratação da empreitada por ajuste directo, ao abrigo do artº 19º 

alínea a), do DL 18/2008, de 29/01. 

O Presidente do Executivo, mediante a confiança e capacidade técnica da referida empresa, 

propôs que, por ajuste directo, a empreitada de conclusão das obras de alargamento de 

cemitério paroquial de Nogueira da Regedoura fossem adjudicadas, pelo preço de € 

130.900,00, à Empresa, Amaro dos Santos Oliveira, Lda., nos termos do contrato de 

empreitada cuja minuta apresentou aos restantes membros presentes. 

Posta à votação, a proposta apresentada pelo Presidente do Executivo, bem como a minuta do 

contrato de empreitada que a seguir se apresenta, foram aprovadas por unanimidade. 

«CONTRATO DE EMPREITADA POR AJUSTE DIRECTO 

Entre: 
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  Primeira: Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura, com sede na Rua da 

Regedoura, n.º 627, freguesia de Nogueira da Regedoura, Concelho de Santa Maria da Feira, 

com o NIPC 507062620, representada pelo Presidente do Executivo, Henrique Pereira 

Ferreira; 

Segunda: Amaro dos Santos Oliveira, Lda., com sede na Avenida da Bessada, n.º 

1193, freguesia de Nogueira Regedoura n.º 1193, Concelho de Santa Maria da Feira, NIPC 

5048168696, representado por Jorge Eduardo da Silva Oliveira, com poderes para o acto, 

CONSIDERANDO QUE: 

a) A PRIMEIRA OUTORGANTE é uma Autarquia Local; 

b) No âmbito da prossecução do seu objecto, a PRIMEIRA OUTORGANTE tem a seu cargo 

o alargamento do cemitério paroquial de Nogueira da Regedoura; 

c) A PRIMEIRA OUTORGANTE, no âmbito da prossecução do seu objecto e da actividade 

referida no considerando b), necessita de proceder à conclusão das de alargamento do aludido 

cemitério; 

d) A PRIMEIRA OUTORGANTE resolveu, com justa causa, através de notificação judicial 

avulsa, o Protocolo de Parceria Celebrado com a M. Plus, Consultoria Imobiliária Unipessoal, 

Lda.; 

e) Que a referida entidade no considerando anterior não concluiu as obras a que estava 

contratualmente obrigada, incumprido assim o referido protocolo; 

f) Que é da maior urgência proceder à conclusão das referidas obras;  

d) O valor dos trabalhos necessários à integral realização da obra referida no  Considerando c) 

permitem a contratação da empreitada por ajuste directo, ao abrigo do artº 19º alínea a), do 

DL 18/2008, de 29/01. 

e) Por deliberação da PRIMEIRA OUTORGANTE, de 24/ 03 / 2011, foi autorizada a 

adjudicação da obra referida no Considerando c) à SEGUNDA OUTORGANTE através de 

um ajuste directo; 

f) Por deliberação da PRIMEIRA OUTORGANTE, de 17/ 03/2011, foi provada  a minuta do 

presente contrato; 

g) Os representantes da PRIMEIRA OUTORGANTE detêm poderes estatutários para a 

celebração do presente Contrato. 

É ACORDADO E PELO PRESENTE REDUZIDO A ESCRITO O CONTRATO DE 

EMPREITADA CONSTANTE DAS CLÁUSULAS SEGUINTES: 

Cláusula 1ª 

Objecto do contrato 

O presente Contrato tem por objecto a execução de todos os trabalhos da empreitada de 

conclusão do alargamento do cemitério paroquial da Freguesia de Nogueira da Regedoura, 

seus trabalhos preparatórios, acessórios e complementares, de acordo com as condições 

estipuladas no presente Contrato, na Proposta do SEGUNDO OUTORGANTE, que constitui 

o Anexo I ao presente Contrato, e cumprindo o disposto na legislação em vigor. 

Cláusula 2ª 

Disposições por que se rege a Empreitada 

1. Na execução da Empreitada serão observadas: 

a) As Cláusulas do presente Contrato; 

b) A Proposta do SEGUNDO OUTORGANTE; 

c) Os diplomas legais, normas, regulamentos e demais especificações aplicáveis à 

realização dos trabalhos. 

Cláusula 3ª 

Regras na interpretação dos documentos 
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1. As divergências que porventura existam entre os vários documentos que regulam a 

execução da Empreitada resolver-se-ão de acordo com os seguintes critérios: 

a) O estabelecido nas Cláusulas do presente Contrato prevalecerá sobre a Proposta; 

b) Em tudo o mais, prevalecerá a Proposta do SEGUNDO OUTORGANTE; 

2. Se qualquer disposição do presente Contrato for declarada inválida, ilegal ou inexequível, a 

validade, legalidade e exequibilidade das restantes disposições não serão de modo algum 

afectadas ou prejudicadas, devendo as Partes, imediatamente após verificação de tal evento, 

negociar de boa fé novas disposições com vista à eliminação das referidas invalidade, 

ilegalidade ou inexequibilidade e reformular o Contrato o mais próximo possível da sua 

vontade inicial, e, na falta de acordo, tal disposição será, na medida do possível e dos limites 

legais, interpretada de forma a reflectir a vontade inicial das Partes. 

Cláusula 4ª 

Preço e Regime da Empreitada 

1. A presente Empreitada é acordada e será executada em regime de preço global, 

entendendo-se por tal que o montante da remuneração do SEGUNDO OUTORGANTE 

resultante dos preços unitários previstos na Proposta é determinado para o todos os trabalhos a 

realizar. 

2. O preço previsto para a execução de todos os trabalhos necessários para a realização da 

Empreitada, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, é de € 130.900,00 (cento e trinta mil e 

novecentos euros). 

3. O preço fixado inclui todas as obrigações do SEGUNDA OUTORGANTE assumidas no 

presente Contrato, e todos os bens necessários para proceder à correcta execução da totalidade 

dos trabalhos compreendidos no âmbito da Empreitada, e correcção de eventuais defeitos. 

4. O SEGUNDO OUTORGANTE será responsável pelo pagamento de quaisquer taxas e 

impostos decorrentes das obrigações por si assumidas neste Contrato, não sendo o montante 

dessas taxas e impostos levado em conta para efeitos de ajustamento de qualquer dos preços 

referidos nesta Cláusula. 

5. Os preços unitários referidos em 1. da presente Cláusula serão revistos de acordo com o 

artº 382º, nº 2, do DL 18/2008, de 29/01. 

6. Poderão ser concedidos adiantamentos ao SEGUNDO OUTORGANTE, nos termos do artº 

292º do DL 18/2008, de 29/01. 

Cláusula 5ª 

Facturação e pagamento 

1. O pagamento do preço contratual será feito ao SEGUNDO OUTORGANTE  até ao dia 31 

de Dezembro de 2011. 

2.No caso do referido pagamento do preço não vier a ser efectuado até à data supra 

mencionada, a Primeira outorgante obriga-se a pagar à Segunda os juros vencidos desde 31 de 

Dezembro de 2011, à taxa euribor acrescida 6%. 

3. Em caso de litígio relativo ao montante do pagamento devido, as outorgantes deverão 

reunir-se no prazo de 24horas após a recusa de aprovação do auto de medição pela 

Fiscalização, e tentarão resolver o litígio de acordo com as regras da boa-fé. 

Cláusula 6ª 

Prazos da Empreitada 

O prazo para a conclusão da totalidade dos trabalhos da Empreitada é de ( 45) dias, contado 

da data da consignação ou da data da comunicação da aprovação do plano de segurança e 

saúde, caso esta última data seja posterior. 

Cláusula 7ª 

Programa de Trabalhos 

1. O SEGUNDO OUTORGANTE obriga-se a executar os trabalhos objecto do presente 
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Contrato de acordo com o Programa de Trabalhos e, bem assim, a observar rigorosamente o 

prazo para início e conclusão da Empreitada. 

2. Apenas serão permitidas alterações ao Programa de Trabalhos quando aprovadas por 

escrito pela PRIMEIRA OUTORGANTE. 

3. Ocorrendo atraso no cumprimento do Programa de Trabalhos, ou sendo-lhe feitas 

alterações que possam pôr em risco a data de conclusão da Empreitada, poderá a PRIMEIRA 

OUTORGANTE notificar o SEGUNDO OUTORGANTE para apresentar, no prazo que 

razoavelmente lhe for fixado, um plano de recuperação do atraso, no qual deverá ser 

identificado o reforço dos meios técnicos e/ou humanos que para o efeito se mostre 

necessário. 

4. Caso o plano de recuperação exigido nos termos do número anterior não seja apresentado 

no prazo para o efeito fixado, ou o plano de recuperação não permita, no entender da 

PRIMEIRA OUTORGANTE, recuperar o atraso verificado, esta poderá impor ao SEGUNDO 

OUTORGANTE a adopção de medidas adequadas e/ou o cumprimento de um plano de 

recuperação por aquela elaborado. 

5. Até à aprovação ou imposição de um plano de recuperação nos termos dos números 

anteriores, o SEGUNDO OUTORGANTE deverá proceder à execução das actividades em 

causa nos termos definidos no Programa de Trabalhos, obrigando-se, após aquela aprovação 

ou imposição, a cumprir o plano de recuperação e/ou a observar as medidas adequadas. 

6. Na contagem dos prazos de execução da Empreitada consideram-se incluídos todos os dias 

decorridos, incluindo os dias de descanso semanal e feriados. 

Cláusula 8ª 

Fiscalização 

1. A PRIMEIRA OUTORGANTE, por si ou através de quadro-técnico ou empresa 

designados, bem como qualquer entidade que para o efeito designem e/ou autorizem, 

fiscalizará a execução de todos os trabalhos relacionados com a Empreitada, formulando as 

observações que entender convenientes. 

2. O SEGUNDO OUTORGANTE permitirá, a todo o tempo, o livre acesso à PRIMEIRA ou 

a quem esta indicar, proporcionando todos os meios de assistência necessários e suficientes ao 

exercício de tal direito, à zona de obras, bem como a todas as instalações e locais onde os 

trabalhos estejam a ser preparados ou de onde se retirem materiais, artigos manufacturados ou 

equipamentos para a empreitada, desde que as pessoas indicadas pela PRIMEIRA 

OUTORGANTE se encontrem devidamente identificadas como pessoas autorizadas a circular 

dentro daquelas áreas, tendo a sua identificação sido previamente comunicada ao SEGUNDO 

OUTORGANTE. 

3. O SEGUNDO OUTORGANTE prestará à PRIMEIRA, ou a quem esta indicar, todos os 

esclarecimentos e informações necessários ao desempenho das funções de fiscalização, 

sempre que tal lhe for solicitado. 

4. A Fiscalização deverá processar-se sempre de modo a não perturbar o andamento normal 

dos trabalhos. 

5. Sem prejuízo de outros direitos que lhe são atribuídos no presente Contrato, a Fiscalização 

terá poderes para, em qualquer momento: 

a) Exigir do SEGUNDO OUTORGANTE a comprovação do cumprimento das 

disposições legais e regulamentares aplicáveis à execução dos trabalhos 

compreendidos no âmbito da empreitada; 

b) Realizar, directamente e/ou com recurso a terceiras entidades, os testes e/ou ensaios 

que julgue convenientes com vista a controlar a qualidade dos Materiais e/ou dos 

trabalhos executados; 

c) Verificar a conformidade dos Materiais com as correspondentes especificações 
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constantes dos Projectos e/ou Cadernos de Encargos, a qualidade dos trabalhos 

executados, o ritmo e progresso dos trabalhos, a interpretação dos planos e 

especificações e a execução do Contrato por parte do SEGUNDO OUTORGANTE. 

7. A presença ou ausência de elementos da Fiscalização em caso algum poderá ser invocada 

para libertar o SEGUNDO OUTORGANTE de qualquer compromisso ou responsabilidade 

decorrente do presente Contrato. 

Cláusula 9ª 

Outras Obrigações do SEGUNDO OUTORGANTE 

1. O SEGUNDO OUTORGANTE deverá, nos termos do presente Contrato, e com o devido 

zelo e diligência, executar a empreitada e fornecer todo o pessoal, incluindo a respectiva 

direcção, materiais, equipamento de construção e todos os outros elementos, de natureza 

temporária ou definitiva, necessários à execução da totalidade dos trabalhos compreendidos 

no âmbito da empreitada. 

2. O SEGUNDO OUTORGANTE será integralmente responsável pela adequação, 

estabilidade e segurança dos métodos de construção e de todas as operações no local das 

obras. 

3. Constituem ainda obrigações e encargos do SEGUNDO OUTORGANTE, designadamente, 

os seguintes: 

a) O fornecimento dos aparelhos, máquinas, instrumentos, ferramentas, utensílios, 

andaimes e todos os demais equipamentos que se mostrem necessários para a boa 

execução das obras, devendo os mesmos satisfazer, quer quanto às suas características 

quer quanto ao seu funcionamento, as disposições constantes das leis e regulamentos 

de segurança aplicáveis; 

b) Os decorrentes de quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e 

outros direitos de propriedade industrial relativos a quaisquer Materiais, elementos ou 

processos de construção utilizados; 

c) Cumprir as instruções de segurança transmitidas pela PRIMEIRA OUTORGANTE 

e/ou pela Fiscalização no decurso dos trabalhos, bem como todas as normas de 

segurança aplicáveis; 

d) Sem prejuízo da responsabilidade própria da PRIMEIRA OUTORGANTE nesta 

matéria, desenvolver, nos termos legalmente exigidos, o Plano de Segurança e de 

Saúde a que alude o DL 273/2003, de 29/10 e, bem assim, cumprir todas as demais 

obrigações que para o SEGUNDO OUTORGANTE decorrem do mencionado diploma 

legal; 

f) Cumprir, e fazer cumprir pelos seus contratados, o Plano de Segurança e Saúde 

referido na alínea anterior; 

g) Dar conhecimento imediato à PRIMEIRA OUTORGANTE de todo e qualquer 

evento que corresponda a acontecimentos que alterem ou possam alterar o normal 

desenvolvimento dos trabalhos; 

h) Proceder ao reforço dos meios de acção que se mostrem necessários para 

recuperação de atrasos ocorridos no andamento dos trabalhos; 

i) Comunicar à Fiscalização, no prazo máximo de 1hora a contar da respectiva 

ocorrência, todos os incidentes ou acidentes susceptíveis de envolver responsabilidade 

do SEGUNDO OUTORGANTE; 

Cláusula 10ª 

Direcção Técnica da Empreitada 

A direcção técnica da Empreitada será assegurada por um Director Técnico. 

Cláusula 11ª 

Comunicações 
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1. Todas as comunicações entre as OUTORGANTES, contempladas no, ou respeitantes ao 

presente Contrato, considerar-se-ão válidas desde que efectuadas por fax ou carta registada 

com aviso de recepção, nos seguintes termos: 

a) As comunicações para o SEGUNDO OUTORGANTE deverão ser endereçadas ao 

cuidado desta, para o endereço electrónico eixo31@gmail.com ou mediante carta 

registada com aviso de recepção para a sede. 

b) As comunicações para a PRIMEIRA OUTORGANTE deverão ser endereçadas ao 

cuidado desta, para o endereço electrónico hferreira@sisint.pt para o fax nº 227643674 

ou mediante carta registada com aviso de recepção para a sede. 

2. As OUTORGANTES poderão convencionar outros números de fax ou moradas para envio 

de comunicações, devendo para o efeito enviar comunicação para o número de fax ou morada 

original com uma antecedência mínima de 15 ( Quinze) dias de calendário. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as comunicações efectuadas por escrito 

considerar-se-ão realizadas na data da respectiva recepção ou, se fora das horas de expediente, 

no primeiro dia útil imediatamente seguinte. 

4. As comunicações protocoladas ou efectuadas mediante carta registada com aviso de 

recepção considerar-se-ão realizadas na data de assinatura do respectivo protocolo ou aviso. 

5. Não se consideram realizadas as comunicações efectuadas por telefax, cujo conteúdo não 

seja perfeitamente legível pelo respectivo destinatário, desde que este comunique esse facto à 

Parte que tenha emitido a referida comunicação nas cinco horas de expediente seguintes à 

hora da respectiva recepção. Poderá ser utilizado o fax ou um qualquer serviço de entregas 

rápidas de correio, no entanto deverá ser posteriormente enviado o formato digital dessa 

informação. 

Cláusula 14ª 

Foro 

Para dirimir quaisquer questões ou litígios emergentes da interpretação, aplicação, 

cumprimento ou incumprimento do disposto neste contrato, será exclusivamente competente o 

foro da Comarca de Santa Maria da Feira, com expressa renúncia a qualquer outro. 

(O presente contrato será assinado em 24/03/2011, tendo sido feitos dois exemplares, um para 

cada OUTORGANTE.» 
DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DE PROPOSTA PARA REGULAMENTO DE 

FUNCIONAMENTO DO CEMITÉRIO PARA ANIMAIS*** 

Foi apresentada proposta de Regulamento para cemitério de animais da autoria do Secretário 

da Junta, Rui Rios, que foi aprovada por unanimidade com indicação expressa para ser 

discutida e aprovada em Assembleia de Freguesia e que a seguir se transcreve: 

« REGULAMENTO DO CEMITÉRIO DE ANIMAIS 

PREÂMBULO 

A entidade responsável pela administração do cemitério, pertença da Freguesia, é a Junta de 

Freguesia. 

Deve esta matéria ser objecto de Regulamento, cuja aprovação compete à Assembleia de 

Freguesia, sob proposta da Junta. 

CAPITULO I 

Organização e Funcionamento dos Serviços 

1. O cemitério tem por finalidade única e exclusiva o sepultamento de animais de companhia. 

2. Os serviços de registo e expediente geral funcionam na Secretaria da Junta, que dispõe de 

livros de registo de inumações e quaisquer outros actos considerados necessários ao bom 

funcionamento dos serviços. 

3. Pelo serviço de inumação ou pela concessão de “ Nichos / Sepulturas “ é devida as 

respectivas taxas, constantes da Tabela em vigor aprovada pela Assembleia de Freguesia, sob 
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proposta da Junta, emitindo-se o competente recibo. 

Horário de Funcionamento 

1. O Cemitério funciona Segunda a Sexta-feira no horário da Secretaria da Junta (para 

inumações). Para visitas funcionará de Segunda a Domingo no horário das 08h às 18h, 

podendo ser alterado a qualquer momento. 

Acesso ao Cemitério 

1. Será fornecida uma chave de acesso ao cemitério (mediante caução estabelecida pela junta) 

para que os interessados possam visitar os seus animais no horário estabelecido. 

CAPITULO II 

Recepção e Inumação dos Animais 

1. A Recepção e inumação dos animais cadáveres está a cargo do coveiro de serviço, ou de 

um outro funcionário da Junta como for determinado segundo ordens de serviço. 

2. Compete ainda aos funcionários cumprir e fazer cumprir as disposições do presente 

Regulamento, bem como as deliberações da Junta de Freguesia e ordens dos seus superiores 

Hierárquicos. 

Das Inumações 

1. A inumação será feita nos “ Nichos / Sepulturas” existentes no cemitério e os corpos dos 

animais poderão ser envoltos por mantas ou urnas constituídas por materiais bio degradáveis, 

não sendo recomendável o emprego de plásticos ou qualquer material nocivo ao ambiente.  

2. É proibido o emprego de material impermeável que impeça a troca gasosa do corpo 

sepultado com o meio que o envolve. 

 

3. Não é permitida a colocação de quaisquer enfeites que não os padronizados e autorizados 

pela Junta de Freguesia, reservando-se esta ao direito de retirar o que estiver em desacordo 

com os seus padrões. 

CAPITULO III 

Das Exumações 

1. Após a inumação é proibido abrir qualquer sepultura antes de decorridos 2 anos. 

2. Decorrido esse prazo, sem que os interessados promovam qualquer diligência junto da 

secretaria da Junta, será feita a exumação, considerando-se abandonadas as ossadas existentes, 

que serão removidas para ossário comum. 

3. Se no momento da Exumação, não estiverem terminados os fenómenos de destruição da 

matéria orgânica, sela-se de novo a sepultura por períodos sucessivos de um ano até à 

mineralização do esqueleto. 

CAPITULO IV 

Cultos 

1. É livre a prática de todos os cultos, desde que não ofendam as leis, a moral e ordem 

pública. 

CAPITULO V 

Omissões 

Relativamente a situações não contempladas no presente Regulamento, serão as mesmas 

resolvidas caso a caso, por deliberação da Junta de Freguesia.» 
APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE FEVEREIRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

FEVEREIRO DE 2011 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  10.945,79 Despesas orçamentais  5.435,44 

Execução orçamental 10.703,64  Correntes 4.348,05  



Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura 

 

Actas das reuniões de 13 de Novembro de 2009 a 07 de Outubro de 2013 

 

307 

 

Operações de Tesouraria 242,15  Capital 1.087,39  

Receitas orçamentais  47.219,13 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 27.921,98  Saldo / gerência seguinte  52.971,63 

Capital 19.297,15  Execução orçamental 52.487,33  

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 484,30  

Total 58.407,07 Total 58.407,07 

REUNIÃO DE TRABALHO COM A DIRECÇÃO DA ADNR, TENDO EM VISTA A 

ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA E REQUALIFICAÇÃO DAS ANTIGAS INSTALAÇÕES DA 

PRÉ-PRIMÁRIA DO SOUTO, COM A CONSTRUÇÃO DUMA SEDE PARA A  ADNR.*** 

Estiveram presentes nesta reunião, os membros da actual Direcção da ADNR, cujo presidente 

é o Professor Armando de Sousa e Silva. Começaram por manifestar a sua preocupação por 

não conseguirem ter acesso a candidaturas a vários Organismos. Na verdade, seus Estatutos 

actuais não lho permitem, dado que a figura do CONSELHO GERAL, que consta no referido 

documento, e cuja composição obriga à presença neste órgão representantes da Junta de 

Freguesia, constitui um obstáculo difícil, senão impossível, de ultrapassar. Esta condição não 

permite a defesa dos interesses da associação e seus associados, dificultando a consecussão 

dos objectvos para que foi criada. Como esta associação resultou da vontade do próprio 

Executivo, assim como a criação da sua Comissão Instaladora teve o apoio explícito deste 

mesmo organismo, agendaram esta reunião para se debruçarem sobre o problema. O próprio 

registo desta Associação na Segurança Social acabou por não ser aceite, apesar dos esforços 

do Presidente da Junta. Este último, confirmou o atrás relatado e não foi identificado qualquer 

problema para a alteração dos Estatutos actuais, seguindo as próprias orientações da 

Segurança Social. Ficou acordado entre ambas as partes que a Direcção iniciasse este 

processo, com a revisão estatutária exigível, de forma a transformar a ADNR numa IPSS. 

Por outro lado, e como foi reconhecido por todos os presentes, a Junta de Freguesia tem vindo 

a apoiar as actividades desenvolvidas pela ADNR, assegurando os espaços necessários e 

adequados no Centro Comercial A Japoneiera. Inicialmente foram 2 as salas alugadas, 

passando a 3 salas nos últimos dois anos. Apesar desta Associação ter vindo a conhecer um 

crescimento notável, assumindo um papel cada vez mais decisivo no Desenvolvimento local, 

não deixa de ser um encargo financeiro relativamente pesado para a Autarquia. Porém, com a 

construção do novo Centro Escolar do Souto, as instalações da Pré-Primária do Souto ficaram 

desocupadas, dado que estes serviços foram transferidos para o novo Centro Escolar. Assim 

sendo, a Junta de Freguesia decidiu pedir pareceres técnicos sobre eventual requalificação do 

espaço agora vago, transformando-o na nova sede, decisão unânimemente aceite pela 

Direcção da ADNR. Será preferível, defendeu Henrique Ferreira, investir numa obra da 

freguesia, aumentando o seu património, do que pagar renda por espaços que são particulares. 

Deste modo, se o estudo financeiro for aceitável e compatível com a realidade financeira da 

Junta de Freguesia e houver vialidade de construção, será uma possibilidade a ponderar. Ficou 

também explícito e acordado por todos que a utilização do edifício seria para uso exclusivo da 

ADNR, sendo no entando aconselhável obter o acordo da Assembleia de Freguesia.  

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 

 

 



Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura 

 

Actas das reuniões de 13 de Novembro de 2009 a 07 de Outubro de 2013 

 

308 

 

A C T A    N º   130 
DATA 24/03/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 c 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 08 DE ABRIL DE 

2011:*** 

Situação Financeira. 

Saldo em caixa em 24 de Março de 2011:  23.636,40 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de sarjetas para águas pluviais em diversas ruas 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Limpeza  de valetas em várias ruas  

o Colocação de lâmpadas amarelas. Beneficiação geral no Lugar do Souto e  

Bessada e Rua Joaquim Domingos Maia 

o Construção de Cemitério para animais 

o Colocação de sinais de trânsito em diversas ruas 

o Colocação de novo respiro de saneamento na rua da Pitança 

o Beneficiação de habitação a pessoa carenciada 

Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Reunião com Secretário de Estado das autarquias locais Dr. José Junqueiro:  

Financiamento de TNS do Cemitério 

o Reunião com o Vice-Presidente das Estradas de Portugal. Disponibilidade  

de área construtiva para o Centro Social 

o Reunião com Secretário de Estado da Saúde Dr. Pizarro - USF sem Fronteiras 

o Rescisão de contrato com MPlus. Ampliação do Cemitério 

o Solicitar subsídio à CMF a execução das obras da Travessa da Nossa Srª da Saúde 

o Solicitação à Anafre de parecer jurídico para a construção do Cemitério de animais 

o Reunião com os profissionais da USF sem Fronteiras e Presidente de Junta de  

S. Paio de Oleiros 

o Solicitar projecto e Orçamento para adaptação da antiga escola pré-primária para  

Sede da ADNR 

o Proposta de alteração de apoio financeiro às associações para 500,00€ anuais. 

o Proceder a beneficiação do Parque Infantil da Portela 

o Utilização das instalações da antiga escola pré-primária do Souto, pela ADNR,  

em regime de exclusividade 

o Aprovação de novas taxas para 2011 

o Aprovação de Regulamento para o Cemitério de animais 

o Disponibilidade de serviço jurídico gratuito 
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Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

o Pedido de aprovação do Projecto de prolongamento da Ruas das Hortas 

o Alteração do Projecto de Incêndio do Centro Escolar EB1 do Souto 

o Pedido de Subsídio à Câmara Municipal para obras de adaptação da antiga  

escola pré-primária do Souto. Pedido já aprovado 

o Pedido de aprovação do projecto para cemitério de animais    

Apoios Financeiros Atribuídos     

o Pagamento de transporte para as crianças das escolas para assistirem ao espectáculo  

da Terra dos Sonhos 375,00 € 

o Cabazes de Natal para os mais carenciados 500,00 € 

o Aquisição de 30 CD, gravação de músicas do órgão de tubos, à Fábrica da Igreja  

de S. Cristovão  de Nogueira da Regedoura 

o Ao CPTP para construção da bancada 1.500,00 € 

o Ao RFCUN para cobertura da bancada 750,00 € 
APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2010 

A 31 DE DEZEMBRO DE 2010:*** 

Foi apresentada ao órgão executivo a conta de gerência e demais documentos, relativos ao 

período que decorreu de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro no ano transacto, para efeitos de 

discussão e votação, a fim de ser apresentada ao respectivo órgão deliberativo e remessa ao 

tribunal de Contas.*** 

Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à discussão do referido 

documento de gestão, de que se salientam os seguintes pontos:*** 

A Junta apreciou o respectivo processo e deliberou dar o seu acordo ao conteúdo da presente 

conta gerência e considerá-la em condições de ser submetida à apreciação e aprovação da 

Assembleia de Freguesia.*** 

Terminado este ponto de Ordem de Trabalhos, o Sr. Presidente do Executivo determinou que 

se passasse à sua votação, o que se verificou, tendo-se então concluído que a conta gerência 

aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes.*** 

Verificou-se que o documento em apreciação acusava no «movimento orçamental», 

RECEITA de DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E 

OITENTA E UM EUROS E SEIS CÊNTIMOS e o saldo da conta gerência anterior é de  

SETECENTOS E TRINTA E QUATRO EUROS E SEIS CÊNTIMOS, e de DESPESA, 

DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E 

CINCO EUROS E TRINTA E OITO CÊNTIMOS, acusando um saldo em dinheiro de 

NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE EUROS E SETENTA E QUATRO 

CÊNTIMOS e em «OPERAÇÕES DE TESOURARIA», registou-se  de entradas de fundos 

um valor de TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS EUROS E DEZ 

CÊNTIMOS, e de SAÍDAS, um montante de TRÊS MIL TREZENTOS E NOVENTA E 

DOIS EUROS E DEZ CÊNTIMOS. Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão 

pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida 

na presença de todos os membros de Junta de Freguesia, vai ser assinada pelos membros 

efectivos, depois de sujeita à aprovação por todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   131 
DATA 26/04/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Poderes para a efectivação de escrituras de justificação*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

PODERES PARA A EFECTIVAÇÃO DE ESCRITURAS DE JUSTIFICAÇÃO:*** 

A fim de serem efectuadas escrituras de  justificação, todos os elementos presentes decidiram 

por unanimidade dar plenos poderes ao Presidente do Executivo, Eng. Henrique Ferreira para 

efectuar as referidas Escrituras, nomeadamente dos artigos matriciais Nº 2929 e 2927. 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   132 
DATA 29/04/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Março do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MARÇO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

MARÇO DE 2011 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  52.971,63 Despesas orçamentais  9.099,54 

Execução orçamental 52.487,33  Correntes 5.997,92  

Operações de Tesouraria 484,30  Capital 3.101,62  

Receitas orçamentais  48.742,66 Operações de Tesouraria  0.00 

Correntes 2.256,75  Saldo / gerência seguinte  92.856,90 

Capital 46.485,91  Execução orçamental 92.130,45  

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 726,45  

Total 101.956,44 Total 101.956,44 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   133 
DATA 03/05/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Abril do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE ABRIL DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

ABRIL DE 2011 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  92.856,90 Despesas orçamentais  10.705,31 

Execução orçamental 92.130,45  Correntes 9.650,09  

Operações de Tesouraria 726,45  Capital 1.055,22  

Receitas orçamentais  23.144,00 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 16.758,00  Saldo / gerência seguinte  105.537,74 

Capital 6.386,00  Execução orçamental 104.569,14  

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 968,60  

Total 116.243,05 Total 116.243,05 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   134 
DATA 17/06/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Maio do corrente ano***  

 Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à 

assembleia de freguesia em 27 de Junho de 2011:*** 

 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MAIO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

MAIO DE 2011 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  105.537,74 Despesas orçamentais  13.974,82 

Execução orçamental 104.569,14  Correntes 12.107,48  

Operações de Tesouraria 968,00  Capital 1.867,34  

Receitas orçamentais  14.279,50 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 13.797,00  Saldo / gerência seguinte  106.068,94 

Capital 482,50  Execução orçamental 104.873,82  

Operações de Tesouraria  226,52 Operações de Tesouraria 1.195,12  

Total 120.043,76 Total 120.043,76 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 27 DE JUNHO DE 

2011:*** 

Situação Financeira. 

Saldo em caixa em 17 de Junho de 2011:  26.987,20 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de novas sarjetas para águas pluviais em diversas ruas 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Beneficiação da rede viária 

o Limpeza  de valetas em várias ruas  

o Colocação de lâmpadas na Av. S. Cristovão e Av. Dr. Carlos Ferreira Soares 

o Colocação de sinais de trânsito em diversas ruas 

o Colocação de sinalética em diversas ruas 

o Rede de águas pluviais na Rua da Texugueira 

Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Realizar o passeio dos pensionistas em 11 de Setembro 

o Pavimentar e executar infra-estruturas básicas da Travessa da Senhora da Hora 

o Arranjos de passeios de peões na Rua do Rio 

o Com a conclusão das obras do cemitério solicitar ao DGAL a compartição  
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financeira relativa a TNS atribuída. 

Assuntos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

o Entrada na CMF do projecto do Cemitério de Animais 

Apoios Financeiros Atribuídos     

o Subsídio às colectividades no valor de 7.250,00 € 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   135 
DATA 04/07/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Junho do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JUNHO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

JUNHO DE 2011 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  106.068,94 Despesas orçamentais  17.601,06 

Execução orçamental 104.873,82  Correntes 5.888,39  

Operações de Tesouraria 1.195,12  Capital 11.712,67  

Receitas orçamentais  38.901,54 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 3.360,00  Saldo / gerência seguinte  127.555,14 

Capital 35.541,54  Execução orçamental 126.174,30  

Operações de Tesouraria  185,72 Operações de Tesouraria 1.380,84  

Total 145.156,20 Total 145.156,20 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   136 
DATA 08/08/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Julho do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JULHO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

JULHO DE 2011 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  127.555,14 Despesas orçamentais  11.391,79 

Execução orçamental 126.174,30  Correntes 9.806,53  

Operações de Tesouraria 1.380,84  Capital 1.585,26  

Receitas orçamentais  20.893,87 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 19.492,87  Saldo / gerência seguinte  137.485,09 

Capital 1.401,00  Execução orçamental 135.676,38  

Operações de Tesouraria  427,87 Operações de Tesouraria 1.808,71  

Total 148.876,88 Total 148.876,88 

 

 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura 

 

Actas das reuniões de 13 de Novembro de 2009 a 07 de Outubro de 2013 

 

317 

 

 

A C T A    N º   137 
DATA 12/09/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Agosto do corrente ano***  

 Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à 

assembleia de freguesia em 30 de setembro de 2011:*** 

 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE AGOSTO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

AGOSTO DE 2011 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  137.485,09 Despesas orçamentais  4.455,30 

Execução orçamental 135.676,38  Correntes 2.949,23  

Operações de Tesouraria 1.808,71  Capital 1.506,07  

Receitas orçamentais  2.895,50 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 1.132,00  Saldo / gerência seguinte  136.111,01 

Capital 1.763,50  Execução orçamental 134.116,58  

Operações de Tesouraria  185,72 Operações de Tesouraria 1.994,43  

Total 140.566,31 Total 140.566,31 

 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 30 DE SETEMBRO DE 

2011:*** 

 

Situação Financeira. 

Saldo em caixa em 12 de Setembro de  2011:  29.657,90 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de novas sarjetas para águas pluviais em diversas ruas 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Beneficiação da rede viária 

o Limpeza  de valetas em várias ruas  

o Conclusão das obras do cemitério 

Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Revogar a decisão de realizar o passeio dos pensionistas em 11 de Setembro 

o Concluir as obras de beneficiação do Parque Infantil até 30 de Setembro 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 
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todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   138 
DATA 10/10/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Setembro do corrente ano*** 

 Requalificação das antigas instalações da pré-primária do souto. eventual construção 

duma sede para a  ADNR.*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE SETEMBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

SETEMBRO DE 2011 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  136.111,01 Despesas orçamentais  10.624,94 

Execução orçamental 134.116,58  Correntes 5.566,31  

Operações de Tesouraria 1.994,43  Capital 5.058,63  

Receitas orçamentais  38.686,50 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 3.982,05  Saldo / gerência seguinte  164.378,26 

Capital 34.704,45  Execução orçamental 162.178,14  

Operações de Tesouraria  205,69 Operações de Tesouraria 1.200,12  

Total 175.003,20 Total 175.003,20 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura 

 

Actas das reuniões de 13 de Novembro de 2009 a 07 de Outubro de 2013 

 

320 

 

A C T A    N º   139 
DATA 14/11/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Outubro do corrente ano*** 

 Projecto da nova sede da ADNR.*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE OUTUBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

OUTUBRO DE 2011 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  164.378,26 Despesas orçamentais  16.156,89 

Execução orçamental 162.178,14  Correntes 11.534,85  

Operações de Tesouraria 2.200,12  Capital 4.622,04  

Receitas orçamentais  61.239,73 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 16.207,23  Saldo / gerência seguinte  209.703,25 

Capital 45.032,50  Execução orçamental 207.260,98  

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 2.442,27  

Total 225.860,14 Total 225.860,14 

PROJECTO DA NOVA SEDE DA ADNR.*** 

A Direcção da ADNR congratulou-se com a posição da Junta de Freguesia para a 

requalificação das antigas instalações da Pré-Primária do Souto, transformando-as num novo 

espaço onde funcionaria a sede daquela Associação. Foi contactado o Eng. Jorge Oliveira que, 

não só, confirmou viabilidade construtiva, como elaborou projecto que ora se apresenta, o 

qual sofreu pequenas alterações para optimizar a sua utilização pela Direcção da ADNR. 

Foram apresentados estudos económicos que aconselham avançar rapidamente com a obra e a 

própria Câmara Municipal aceita contribuir de forma significativa. Foi decidido garantir 

formas de financiamento, bem como facilidades de pagamento junto da entidade construtora 

que vier a assumir a sua construção. Todo o estudo agora apresentado deverá ser apresentado 

na Assembleia de Freguesia, proposta apresentada pelo Presidente da Junta. 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   140 
DATA 02/12/2011 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Novembro do corrente ano***  

 Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à 

assembleia de freguesia em 19 de dezembro de 2011:*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE NOVEMBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

NOVEMBRO DE 2011 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  209.703,25 Despesas orçamentais  43.610,15 

Execução orçamental 207.260,98  Correntes 42.433,81  

Operações de Tesouraria 2.442,27  Capital 1.176,34  

Receitas orçamentais  15.621,73 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 5.139,23  Saldo / gerência seguinte  182.346,13 

Capital 10.482,50  Execução orçamental 179.272,56  

Operações de Tesouraria  631,30 Operações de Tesouraria 3.073,57  

Total 225.956,28 Total 225.956,28 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 19 DE DEZEMBRO DE 

2011:*** 

Situação Financeira. 

Saldo em caixa em 02 de Dezembro de  2011:  37.898,75 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de novas sarjetas para águas pluviais em diversas ruas 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Beneficiação da rede viária 

o Limpeza  de valetas em várias ruas  

o Beneficiação da Travessa Nossa Senhora da Hora 

o Beneficiação da Travessa Luis Vaz de Camões 

o Rede pluvial na Rua da Presa / Av. Joaquim Domingos Maia 

o Repavimentação em diversas ruas de aluimentos causados pelo saneamento básico 

o Início das obras para a Sede da ADNR 

Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Apoio à população nas cobranças ilegais que a Indáqua anunciou processar aos  

utentes de ramais de saneamento 

o Proceder a estudo de pormenor para apurar as causas de aluimento de terras no  

Parque Infantil do Caramulo 
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o Apoio logístico à Indaqua para estudo da rede de saneamento da Rua das Hortas 

o Adjudicar as obras de beneficiação da Travessa Nossa Senhora da Hora 

o Agilizar o processo da Delimitação de Zonas Urbanas  

o Aprovar o Plano Plurianual e Orçamento para 2012  

o Solicitar a Assembleia de Freguesia parecer relativamente ao Documento  

Verde da Reforma Administrativa Local 

o Concluir as obras do Cemitério de animais 

o Corte de árvores na Av. S. Cristovão em frente a Econcer 

o Adjudicar as obras de beneficiação do antigo edifício da Pré-escola do Souto para  

Sede da ADNR 

Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

o Protocolo com a ARS para construção da USF sem fronteiras 

o Corte de árvores na Av. S. Cristóvão em frente a Econser 

o Agilizar o processo de beneficiação da antiga EB1 do Souto 

Apoios às Associações e Colectividades 

Entrega de cabazes de natal a carenciados da freguesia 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   141 
DATA 03/01/2012 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Dezembro do corrente ano*** 

 Apresentação dos novos Estatutos da Associação de Desenvolvimento de Nogueira da 

Regedoura.*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE DEZEMBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

DEZEMBRO DE 2011 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  182.346,13 Despesas orçamentais  192.452,73 

Execução orçamental 179.272,56  Correntes 20.480,77  

Operações de Tesouraria 3.073,57  Capital 171.971,96  

Receitas orçamentais  13.957,18 Operações de Tesouraria  3.315,72 

Correntes 12.774,68  Saldo / gerência seguinte  777,01 

Capital 1.182,50  Execução orçamental 777,01  

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 196.545,46 Total 196.545,46 

 
APRESENTAÇÃO DOS NOVOS ESTATUTOS DA ASSOCIAÇÃO DE 

DESENVOLVIMENTO DE NOGUEIRA DA REGEDOURA*** 

A Direcção da ADNR tem desde há muito manifestado a vontade de alterar seus Estatutos, no 

sentido de permitir que esta associação assuma o estatuto duma IPSS, condição que lhe 

permitirá a prossecução de seus objectivos mediante o acesso a linhas de financiamento que 

estarão sempre vedadas a instituições com as actuais características (Veja-se a acta da Junta 

de Freguesia nº 129 de 17 de Março de 2011). Nesse sentido foi dado um 1º passo, ao serem 

aprovados os novos Estatutos em Assembleia geral de Associados, cuja acta a seguir se 

transcreve, a título informativo: 

«ACTA N.º 07 (SETE) 

Aos Quatro dias do mês de Novembro de Dois Mil e Onze, pelas vinte e uma horas, realizou-

se na sede provisória desta Associação, situada na Avenida S. Cristóvão, 1252 – C. Comercial 

A Japoneira, 1º andar, sala H, da freguesia de Nogueira da Regedoura uma sessão 

extraordinária da Assembleia Geral da Associação de Desenvolvimento de Nogueira da 

Regedoura sob a presidência da Mesa da Assembleia. A ordem de trabalhos foi a seguinte:*** 

1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;*** 

2) Proposta de alteração de estatutos.*** 

Esta sessão, presidida pelo Presidente da Assembleia Jorge Eduardo Silva Oliveira e 

coadjuvado pelos associados Alberto Henrique Oliveira Ferreira e Carlos Alberto Pereira 
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Ferreira, começou pela leitura e aprovação da ata da reunião anterior, a qual foi aprovada por 

unanimidade. Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, o presidente da 

direcção, apresentou uma proposta de alteração de estatutos. O interveniente justificou essa 

proposta tendo em consideração o desejo que os corpos gerentes e associados tinham 

manifestado em reuniões anteriores, de conseguir estatuto, equivalência ou equiparação desta 

associação a Instituição Particular de Solidariedade Social. Após alguma discussão e 

prestação de esclarecimentos aos associados, a proposta foi aprovada com ligeiras alterações 

por unanimidade dos presentes. Esta alteração estatutária passará a vigorar a partir do registo 

público notarial dos novos estatutos. A assembleia delegou essa incumbência ao presidente da 

actual direção. O texto seguinte reproduz os novos estatutos ora aprovados. 

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE NOGUEIRA DA REGEDOURA 

ESTATUTOS 

CAPITULO I 

(Da denominação, sede, âmbito de acção) 

Artigo 1º 

(Denominação, sede, âmbito de acção) 

1. A Associação de Desenvolvimento de Nogueira da Regedoura, adiante designada por ADNR, 

é uma instituição particular de solidariedade social, com sede na rua Sra. Da Hora, nº 100, 

freguesia de Nogueira Regedoura, concelho de Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, com 

o código postal de 4500-766 Nogueira da Regedoura, cujo âmbito de acção abrange todo o 

território nacional. 

2. A Associação tem o número de pessoa colectiva 504 449 834 e o número de identificação da 

Segurança Social 20017475429. 

Artigo 2º 

(Objectivos) 

A ADNR tem, como objectivos gerais, o apoio generalizado ao cidadão e à família, 

nomeadamente aqueles que se encontram em situação de risco de qualquer forma de exclusão 

social, em todas as dimensões possíveis e, particularmente nas dimensões económica, cultural, 

social, educativa e afins. 

Artigo 3º 

(Actividades) 

Para a realização dos seus objectivos, a ADNR propõe-se criar e manter as seguintes 

actividades: 

1. Ações de formação sobre qualquer temática que obrigue à aquisição e aumento de 

competências cognitivas, expressivas e plásticas, consideradas relevantes relativamente aos 

destinatários; 

2. Ações de prevenção da doença e promoção da saúde por todos os meios ao alcance desta 

instituição e nomeadamente, e, através de colóquios, conferências, ações de controlo de 

parâmetros de saúde, acções profilácticas, e de uma forma geral todo o tipo de ações que 

concorram para a melhoria dos padrões de saúde da população; 

3. Ações de prevenção dirigidas a indivíduos e famílias sob ameaça de risco social bem como a 

promoção da alteração de comportamentos de risco nestas populações; 

4. Ações ou iniciativas que visam uma melhor integração do individuo enquanto profissional, no 

mercado de trabalho. 

Artigo 4º 

(Organização e funcionamento das actividades) 

A organização e funcionamento dos diversos sectores de actividades constarão de 

regulamentos internos elaborados pela Direcção. 

Artigo 5º 
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(Da prestação de serviços) 

Os serviços prestados pela Instituição serão remunerados de acordo com a situação 

económico-financeira dos beneficiários e destinatários, podendo alguns deles ser gratuitos. 

CAPITULO II 

Artigo 6º 

(Qualidade de associado) 

Podem ser associados pessoas singulares e pessoas colectivas que ser proponham contribuir 

para a realização dos fins da Associação mediante o pagamento de quotas ou a prestação de 

serviços. 

Artigo 7º 

(Direitos dos associados) 

1. São direitos dos Associados: 

a. Participar nas reuniões da Assembleia Geral; 

b. Eleger e ser eleito para os cargos sociais; 

c. Requerer a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do 

artigo 21º; 

d. Examinar os livros, relatórios e contas e demais documentos.  

2. Os direitos referidos no número anterior só produzem efeito três meses após à data de emissão 

do associado. 

Artigo 8º 

(Deveres dos associados) 

São deveres dos Associados: 

a. Pagar pontualmente as suas quotas, tratando-se de associados efectivos; 

b. Comparecer às reuniões da assembleia-geral; 

c. Observar as disposições estatutárias e regulamentares e as deliberações dos 

corpos gerentes; 

d. Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para que forem 

eleitos. 

Artigo 9º 

(Sanções por violação dos deveres de associados) 

1. Os associados que violarem os deveres estabelecidos no artigo 8º ficam sujeitos às seguintes 

sanções: 

a. Repreensão; 

b. Suspensão de direitos; 

c. Demissão. 

2. A competência para a aplicação das sanções previstas no número 1 (um) constará do 

Regulamento Interno. 

Artigo 10º 

(Condições de exercício dos direitos dos associados) 

1. Os associados efectivos só podem exercer os direitos referidos no artigo 7º, se tiverem em dia 

o pagamento das suas quotas; 

2. Não são elegíveis para os corpos gerentes, os associados que, mediante processo judicial, 

tenham sido removidos dos cargos directivos da associação ou de outra instituição de 

solidariedade social, ou tenham sido declarados responsáveis por irregularidades cometidas no 

exercício das suas funções. 

Artigo 11º 

(Intransmissibilidade do direito de associado) 

A qualidade de associado não é transmissível, quer por atos entre vivos, quer por sucessão. 

Artigo 12º 



Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura 

 

Actas das reuniões de 13 de Novembro de 2009 a 07 de Outubro de 2013 

 

326 

 

(Condições de exclusão de associado) 

1. Perdem a qualidade de associado; 

a. Os que pedirem a sua exoneração; 

b. Os que deixarem de pagar as suas quotas durante 24 (vinte e quatro) meses; 

c. Os que forem demitidos nos termos da alínea c. do artigo 9º. 

2. O associado que por qualquer forma deixar de pertencer à associação não tem direito a reaver 

as quotizações que haja pago, sem prejuízo da sua responsabilidade por todas as prestações 

relativas ao tempo em que foi membro da associação. 

Artigo 13º 

(Dos Beneficiários) 

1. Todos aqueles que pretendam usufruir de serviços que provenham da oferta própria desta 

Associação, ou seja, que não sejam subsidiados por qualquer entidade e, nomeadamente pelo 

Estado, devem tornar-se previamente associados desta Associação. 

2. Os beneficiários desta associação que sejam objeto dos seus serviços podem ser dispensados 

da obrigatoriedade da condição de associado, desde que, esses serviços sejam total ou 

parcialmente subsidiados por uma entidade externa a esta Associação e, nomeadamente, pelo 

Estado. 

CAPITULO III 

DOS CORPOS GERENTES 

Seção I 

Disposições gerais 

Artigo 14º 

(Órgãos da Associação) 

            São órgãos da Associação a assembleia-geral, a direcção e o conselho fiscal. 

Artigo 15º 

(Condições de exercício dos cargos) 

O exercício de qualquer cargo nos corpos gerentes não pode ser remunerado. 

Artigo 16º 

(Do mandato dos corpos gerentes) 

1. O mandato dos corpos gerentes resulta de um ato eleitoral prévio nos termos da lei, e a sua 

duração será de três anos, iniciando-se este com a tomada de posse dos corpos gerentes, 

perante o presidente da mesa da assembleia-geral ou do seu substituto. Essa tomada de posse 

terá lugar nos primeiros trinta dias subsequentes ao dia da publicitação dos resultados 

eleitorais;  

2. Quando as eleições, por motivos ponderosos, não possam ser realizadas dentro dos prazos 

previstos pela lei, estas serão prorrogadas o tempo necessário para que o ato eleitoral possa 

decorrer em condições de normalidade; 

3. Para evitar a emergência de um período em que possa existir vazio de poder, os corpos 

gerentes cessantes prolongarão o seu mandato por igual período; 

4. Durante o período referido no número anterior os corpos gerentes e, particularmente a 

direcção só poderão praticar actos de gestão corrente; 

5. Em caso da vacatura da maioria dos lugares de cada órgão social, deverão realizar-se eleições 

parciais para o preenchimento das vagas verificadas, no prazo máximo de um mês, e a posse 

deverá ter lugar nos 30 (trinta) dias seguintes à eleição. 

6. Os membros dos corpos gerentes só podem ser eleitos consecutivamente para dois mandatos 

consecutivos para o mesmo órgão da associação, salvo se a assembleia geral reconhecer 

expressamente que é impossível ou inconveniente proceder à sua substituição, e não podem 

desempenhar mais de um cargo na mesma instituição. 

Artigo 17º 
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(Responsabilidade civil e criminal dos corpos gerentes) 

1. Os membros dos corpos gerentes são responsáveis civil e criminalmente pelas irregularidades 

ou ilegalidades cometidas no exercício do seu mandato. 

2. Além dos motivos previstos na Lei, os membros dos corpos gerentes ficam exonerados de 

responsabilidades se: 

a. Não tiverem tomado parte na respectiva resolução e a reprovarem com 

declaração na ata da sessão imediata em que se encontrem presentes; 

b. Tiverem votado contra essa resolução e o fizerem consignar na ata respectiva; 

Artigo 18º 

(Incompatibilidade dos corpos gerentes) 

Os membros dos corpos gerentes não poderão votar em assuntos que directamente lhes digam 

respeito, ou nos quais sejam interessados os respectivos cônjuges, descendentes ou 

equiparados, e, não podem contratar directa ou indirectamente com a associação, salvo se do 

contrato resultar manifesto benefício para a instituição. 

Artigo 19º 

(Das reuniões dos corpos gerentes) 

Das reuniões dos corpos gerentes serão sempre lavradas atas que serão obrigatoriamente 

assinadas pelos membros presentes ou, quando respeitem as reuniões da assembleia geral, 

pelos membros da respetiva mesa. 

Seção II 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Artigo 20º 

(Composição e competência da assembleia geral) 

1. A assembleia geral é constituída por todos os associados em pleno exercício dos seus direitos 

associativos. 

2. Compete à assembleia geral deliberar sobre todas as matérias não compreendidas nas 

atribuições legais ou estatutárias dos outros órgãos de gestão da associação, designadamente: 

a. Definir as linhas fundamentais de actuação da associação; 

b. Eleger e destituir, por votação secreta, os membros da respectiva mesa, da 

direcção e do conselho fiscal; 

c. Apreciar e votar anualmente o orçamento e o programa de acção para o 

exercício seguinte, bem como o relatório e contas de gerência; 

d. Deliberar sobre a aquisição onerosa e a alienação, a qualquer título, de bens 

imóveis e de outros bens patrimoniais de rendimento ou de valor histórico ou 

artístico;   

e. Deliberar sobre a alteração dos estatutos e sobre a extinção, cisão ou fusão da 

associação; 

f. Deliberar sobre a aceitação de integração de uma instituição e respectivos bens; 

g. Autorizar a associação a demandar os membros dos corpos gerentes por atos 

praticados no exercício das suas funções; 

h. Aprovar a adesão a uniões, federações ou confederações. 

Artigo 21º 

(Mesa da Assembleia Geral) 

1. A Assembleia geral é dirigida pela respectiva mesa, composta por 3 (três) associados, dos 

quais um será o presidente. 

2. Compete à mesa da assembleia geral dirigir, orientar e disciplinar os trabalhos da assembleia 

geral e lavrar as respectivas atas. 

Artigo 22º 

(Sessões da assembleia geral) 
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1. A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraordinárias.  

2. A assembleia geral reunirá obrigatoriamente 2 (duas) vezes em cada ano, uma até 31 (trinta e 

um) de Março, para aprovação do relatório e contas de gerência, e outra até 15 (quinze) de 

Novembro, para apreciação e votação do orçamento e do programa de ação.  

3. A assembleia geral extraordinária reunirá extraordinariamente quando convocada pelo 

presidente da mesa da assembleia geral, a pedido do órgão executivo ou do órgão de 

fiscalização ou a requerimento de, pelo menos, 10% do número de sócios no pleno gozo dos 

seus direitos.  

Artigo 23º 

(Convocação da assembleia geral) 

1. A assembleia geral deve ser convocada com, pelo menos, 15 dias de antecedência, pelo 

presidente da mesa ou seu substituto, nos termos do artigo anterior.  

2. A convocatória é feita pessoalmente, por meio de aviso postal expedido para cada associado 

ou através de anúncio publicado num Jornal de expressão local ou regional, dela constando 

obrigatoriamente o dia, a hora, o local e a ordem de trabalhos.  

3. A convocatória da assembleia geral extraordinária, nos termos do artigo anterior, deve ser 

feita no prazo de 15 (quinze) dias após o pedido ou requerimento, devendo a reunião realizar-

se no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da recepção do pedido ou 

requerimento.  

Artigo 24º 

(Funcionamento de assembleia geral) 

1. A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória, se estiver presente mais de 

metade dos associados com direito de voto, ou uma hora depois, com qualquer número de 

presenças. Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia geral, competirá a esta 

eleger os respectivos substitutos de entre os associados presentes, os quais cessarão as suas 

funções no termo da reunião. 

2. A assembleia geral extraordinária que seja convocada a requerimento dos associados só 

poderá reunir se estiverem presentes três quartos dos requerentes. 

Artigo 25º 

(Deliberações da assembleia geral) 

1. São anuláveis todas as deliberações tomadas sobre matérias que não constem da ordem de 

trabalhos fixada na convocatória, salvo se estiverem presentes ou representados devidamente 

todos os associados no plano gozo dos seus direitos.  

2. É exigida maioria qualificada de, pelo menos, dois terços dos votos expressos na aprovação 

das matérias constantes das alíneas e), f) e g) do artigo 20.º.   

3. No caso da alínea e) do artigo 20.º a dissolução não terá lugar se, pelo menos, o número 

mínimo de membros referido no artigo 53.º dos Estatutos das IPSS (Decreto Lei 119/83 de 25 

de Fevereiro) se declarar disposto a assegurar a permanência da associação, qualquer que seja 

o número de votos contra.  

Artigo 26º 

(Convocação da assembleia geral pelo tribunal) 

1. Qualquer associado e, bem assim, o ministério público poderão requerer ao tribunal 

competente a convocação da assembleia geral nos seguintes casos:  

a. Quando os corpos gerentes estejam a funcionar sem o número completo dos 

seus membros, ou não se encontrem regularmente constituídos, ou ainda 

quando tenha sido excedida a duração do seu mandato; 

b. Quando, por alguma forma, esteja a ser impedida a convocação da assembleia 

nos termos legais ou se impeça o seu funcionamento, com grave risco ou 

ofensa dos interesses da instituição, dos associados ou do Estado. 
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2. Para efeitos do número anterior, a entidade tutelar deve comunicar ao ministério público as 

situações de irregularidade de que tenha conhecimento.  

3. O tribunal designará, se necessário, o presidente e os secretários da mesa que dirigirá a 

assembleia convocada judicialmente. 

Seção III 

DA DIREÇÃO 

Artigo 27º 

(Composição da Direcção) 

A direcção da associação é constituída por 5 (cinco) membros, dos quais um será o 

presidente. 

Artigo 28º 

(Competências da Direcção) 

Compete à direcção gerir a associação e representá-la, incumbindo-lhe designadamente: 

a. Garantir a efectivação dos direitos dos associados e beneficiários; 

b. Elaborar anualmente e submeter ao parecer do órgão de fiscalização o relatório 

e contas de gerência, bem como o orçamento e programa de acção para o ano 

seguinte; 

c. Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem como a 

escrituração dos livros, nos termos da Lei; 

d. Organizar o Quadro do pessoal, e contratar e gerir o pessoal da associação; 

e. Representar a associação em juízo ou fora dele; 

f. Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberações dos órgãos da 

associação. 

Artigo 29º 

(Forma de obrigar a associação) 

1. Para obrigar a associação são necessárias as assinaturas conjuntas de três membros da 

direcção, ou as assinaturas conjuntas do Presidente e do Tesoureiro. 

2. Nos actos de mero expediente, bastará a assinatura de um membro da associação. 

Seção IV 

DO CONSELHO FISCAL 

Artigo 30º 

(Composição Conselho Fiscal) 

O Conselho Fiscal é composto por 3 (três) membros, dos quais um será o presidente. 

Artigo 31º 

(Competências do Conselho Fiscal) 

1. Compete ao Conselho Fiscal zelar pelo cumprimento da lei e dos estatutos, designadamente: 

a. Exercer a fiscalização sobre a escrituração e documentos da instituição sempre 

que o julgue conveniente; 

b. Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros às reuniões do órgão 

executivo, sempre que o julgue conveniente; 

c. Dar parecer sobre o relatório, contas e orçamento e sobre todos os assuntos que 

a direcção submeta à sua apreciação; 

2. O Conselho fiscal pode solicitar à direcção elementos que considere necessários ao 

cumprimento das suas atribuições, bem como propor reuniões extraordinárias para discussão, 

com qualquer órgão, de determinados assuntos cuja importância o justifique. 

CAPÍTULO IV 

REGIME FINANCEIRO 

Artigo 32º 

(Receitas da associação) 



Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura 

 

Actas das reuniões de 13 de Novembro de 2009 a 07 de Outubro de 2013 

 

330 

 

São receitas da associação: 

a. Os produtos das quotas dos associados; 

b. As comparticipações dos utentes; 

c. Os rendimentos dos bens próprios; 

d. As doações, legados e heranças e respectivos rendimentos; 

e. Os subsídios do Estado ou de outras entidades públicas; 

f. Os donativos e produtos de festas ou subscrições; 

g. Outras receitas. 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

Artigo 33º 

(Extinção da associação) 

1. No caso de extinção da Associação, competirá à assembleia geral deliberar sobre o destino 

dos seus bens, nos termos da legislação em vigor, bem como eleger uma comissão 

liquidatária. 

2. Os poderes da comissão liquidatária ficam limitados à prática dos atos meramente 

conservatórios e necessários quer à liquidação do património social, quer à ultimação dos 

negócios pendentes. 

Artigo 34º 

(Casos omissos) 

Os casos omissos serão resolvidos pela assembleia geral, de acordo com a legislação em 

vigor.» 

 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   142 
DATA 06/02/2012 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Janeiro do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JANEIRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

JANEIRO DE 2012 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  777,01 Despesas orçamentais  24.039,75 

Execução orçamental 777,01  Correntes 5.472,92  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 18.566,83  

Receitas orçamentais  24.049,52 Operações de Tesouraria  242,15 

Correntes 20.667,02  Saldo / gerência seguinte  786,78 

Capital 3.382,50  Execução orçamental 786,78  

Operações de Tesouraria  242,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 25.068,68 Total 25.068,68 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   143 
DATA 05/03/2012 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Fevereiro do corrente ano***  

 Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à 

assembleia de freguesia em 31 de março de 2012:*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE FEVEREIRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

FEVEREIRO DE 2012 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  786,78 Despesas orçamentais  53.737,80 

Execução orçamental 786,78  Correntes 8.689,76  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 45.048,04  

Receitas orçamentais  53.570,60 Operações de Tesouraria  246,15 

Correntes 2.937,00  Saldo / gerência seguinte  619,58 

Capital 50.633,60  Execução orçamental 619,58  

Operações de Tesouraria  246,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 54.603,53 Total 54.603,53 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 31 DE MARÇO DE 

2012:*** 

Situação Financeira. 

Saldo em caixa em 05 de Março de  2012:  10.565,85 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de novas sarjetas para águas pluviais em diversas ruas 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Beneficiação da rede viária 

o Limpeza  de valetas em várias ruas 

o Limpeza e beneficiação da Rua Dr. Carlos Ferreira Soares 

o Colocação de águas pluviais na Rua da Lavoura e Canto da Cavada Velha. 

o Alargamento do estacionamento do Centro Social S.Cristovão 

Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Aprovar as contas de gerência de 2011 

o Solicitar a Assembleia de Freguesia parecer relativamente a proposta de lei   

Nº 44 / XII – Reorganização do Território 

o Aprovar as taxas para 2012 

o Aprovar o Inventário para 2012 

Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 
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o Protocolo com a ARS para construção da USF sem fronteiras 

o Estudo paisagístico para implementação do Parque Infantil em Olivães. 

o Viabilidade do terreno no actual parque infantil do caramulo 

Apoios às Associações e Colectividades 

o Subsídio para o desfile de carnaval 150,00 € 

o Donativo ao R.F.C.U.N. de uma fotocopiadora e impressora que deixaram de ser  
utilizadas na secretaria da Junta de Freguesia. 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   144 
DATA 26/03/2012 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apreciação e votação da Conta de Gerência de 01 de Janeiro de 2011 a 31 de 

Dezembro de 2011*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2011 

A 31 DE DEZEMBRO DE 2011*** 

Foi apresentada ao órgão executivo a CONTA DE GERÊNCIA e demais documentos, 

relativos ao período que decorreu de 01de Janeiro a 31 de Dezembro do ano transacto, para 

efeitos de discussão e votação, a fim de ser apresentada ao respectivo órgão deliberativo, e 

remessa ao Tribunal de Contas.*** 

Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à discussão do referido 

documento de gestão, de que se salientam os seguintes pontos:*** 

A Junta, apreciou o respectivo processo e deliberou dar o seu acordo ao conteúdo da presente 

Conta de Gerência e considerá-la em condições de ser submetido à apreciação e aprovação da 

Assembleia de Freguesia.*** 

Mais deliberou o Executivo, remeter previamente a cada um dos grupos políticos, 

representados na Assembleia de Freguesia, um exemplar de todo o processo da mesma Conta 

de Gerência.*** 

Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente do Executivo, determinou que 

se passasse à sua votação, o que se verificou, tendo-se então concluído que a Conta de 

Gerência aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes.*** 

Verificou-se que o documento em apreciação acusava, no «movimento orçamental», de 

RECEITA: trezentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e quarenta euros e oitenta e quatro 

cêntimos, e o SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR é de novecentos cinquenta e nove euros 

e setenta e quatro cêntimos, e de Despesa: trezentos e quarenta e cinco mil seiscentos e vinte e 

três euros e cinquenta e sete cêntimos, acusando um SALDO EM DINHEIRO de setecentos e 

setenta e sete euros e um cêntimo, e em «OPERAÇÕES DE TESOURARIA», registou-se de 

entradas de fundos um valor de três mil trezentos e quinze euros e setenta e dois cêntimos, e 

de saídas, um montante de três mil trezentos e quinze euros e setenta e dois cêntimos. Mais 

certifico, em presença da acta a que aludi, que estiveram presentes naquela reunião os 

seguintes membros do órgão executivo que se pronunciaram da forma seguinte: A FAVOR: O 

presidente do Órgão, Henrique Pereira Ferreira, o Secretário, Rui Alves Rios e o Tesoureiro 

Fernando Ferreira de Sousa.*** 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  
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A C T A    N º   145 
DATA 03/04/2012 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Março do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MARÇO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

MARÇO DE 2012 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  619,58 Despesas orçamentais  31.249,35 

Execução orçamental 619,58  Correntes 5.545,72  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 27.703,63  

Receitas orçamentais  31.041,11 Operações de Tesouraria  246,15 

Correntes 5.558,61  Saldo / gerência seguinte  411,34 

Capital 25.482,50  Execução orçamental 411,34  

Operações de Tesouraria  246,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 31.906,84 Total 31.906,84 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   146 
DATA 08/05/2012 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Abril do corrente ano*** 

 Reunião de trabalho com a Direcção da ADNR: Instalação do GIP na nova Sede *** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE ABRIL DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

ABRIL DE 2012 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  411,34 Despesas orçamentais  34.942,09 

Execução orçamental 411,34  Correntes 7.963,26  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 26.978,83  

Receitas orçamentais  34.767,44 Operações de Tesouraria  246,15 

Correntes 25.726,63  Saldo / gerência seguinte  236,69 

Capital 9.040,81  Execução orçamental 236,69  

Operações de Tesouraria  246,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 35.424,93 Total 35.424,93 

REUNIÃO DE TRABALHO COM A DIRECÇÃO DA ADNR: INSTALAÇÃO DO GIP NA 

NOVA SEDE *** 

Por iniciativa da Junta de Freguesia, foi agendada uma reunião de trabalho com a Direcção da 

ADNR, a qual se fez representar pelo seu Presidente, Prof. Armamdo Silva. O Presidente da 

Autarquia equacionava a instalação do Gabinete de Inserção Profissional (GIP) nas novas 

instalações desta Associação. Este serviço seria autónomo relativamente à ADNR, 

dependemdo directamente da Junta de Freguesia e do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP) e sua actividade teria limitação temporal. Recordaria que este Gabinete 

fora apoiado pela Junta de Freguesia, que o considerava de vital importância face à crise 

Social e económica que atingiu o País e uma das formas encontradas para limitar os efeitos do 

desemprego que se faz sentir, mas que se sentia obrigado a solicitar colaboração à ADNR na 

medida em que havia sido aprovado pela própria Junta o uso exclusivo dessas instalações pela 

ADNR, posição reiterada em 8 de Abril de 2011 pela própria Assembleia de Freguesia. O 

Professor Armando Silva aceitou sem reservas o pedido da Autarquia, enaltecendo a sua 

postura e reforçou ainda o carácter de complementaridade patente entre a ADNR e o GIP, 

donde poderia resultar acção sinergica e de coesão, optimizando resultados. No entanto, 

realçou alguns aspectos ainda não suficientemente esclarecidos entre a ADNR e a Junta de 

Freguesia, nomeadamente o receio de ser colocado em causa todo o trabalho desenvolvido por 

esta associação até ao momento num futuro próximo, caso futuros executivos da Junta 

tivessem um entendimento diferente deste. A Junta, aceitando os argumentos apresentados,  

manifestou a sua disponibilidade para se debruçar sobre o assunto, ponderando a hipótese de 
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ser concedido a esta associação, pelo seu relevante papel na freguesia, o direito de superfície. 

Iria por isso consultar o gabinete jurídico da Câmara Municipal e pedir parecer sobre essa 

matéria, situação muito comum no Concelho. 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   147 
DATA 20/06/2012 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Maio do corrente ano*** 

  Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à 

assembleia de freguesia em 28 de junho de 2012:*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MAIO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

MAIO DE 2012 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  236,69 Despesas orçamentais  2.278,50 

Execução orçamental 236,69  Correntes 2.278,50  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 0,00  

Receitas orçamentais  1.807,50 Operações de Tesouraria  246,15 

Correntes 1.362,00  Saldo / gerência seguinte  -234,31 

Capital 445,50  Execução orçamental -234,31  

Operações de Tesouraria  246,15 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 2.290,34 Total 2.290,34 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 28 DE JUNHO DE 

2012:*** 

Situação Financeira. 

Saldo em caixa em 20 de Junho de  2012:  17.565,98 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de novas sarjetas para águas pluviais em diversas ruas 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Beneficiação da rede viária 

o Limpeza  de valetas em várias ruas 

o Conclusão da obra onde será a sede da ADNR 

Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Abertura do GIP (Gabinete de Inserção Profissional) na sede da ADNR 

o Aceitar o acordo com a CMF relativamente às obras de beneficiação da  

conduta de águas pluviais com a Transformadora de Papéis Vouga 

o Aceitar a indemnização de 7.500,00 € da Transformadora de Papéis Vouga 

o Colocação na USF, no núcleo de Nogueira da Regedoura, de um plasma  

informativo para os seus utentes 

Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

o Protocolo com a CMF e Transformadora de Papéis Vouga relativamente às  
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obras de nova conduta de águas pluviais. 

Apoios às Associações e Colectividades 

o Pagamento às colectividades dos subsídios anuais 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   148 
DATA 09/07/2012 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Junho do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JUNHO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

JUNHO DE 2012 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  -234,31 Despesas orçamentais  41.193,48 

Execução orçamental -234,31  Correntes 12.845,58  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 28.347,90  

Receitas orçamentais  40.806,69 Operações de Tesouraria  400,38 

Correntes 1.722,00  Saldo / gerência seguinte  -621,10 

Capital 39.084,69  Execução orçamental -621,00  

Operações de Tesouraria  400,38 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 40.972,76 Total 40.972,76 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   149 
DATA 06/08/2012 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Julho do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JULHO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

JULHO DE 2012 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  -621,10 Despesas orçamentais  30.852,73 

Execução orçamental -621,10  Correntes 12.293,87  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 18.558,86  

Receitas orçamentais  30.508,58 Operações de Tesouraria  646,53 

Correntes 20.067,58  Saldo / gerência seguinte  -965,25 

Capital 10.441,00  Execução orçamental -965,25  

Operações de Tesouraria  646,53 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 30.534,01 Total 30.534,01 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   150 
DATA 14/09/2012 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Agosto do corrente ano*** 

 Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à 

assembleia de freguesia em 27 de setembro de 2012:*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE AGOSTO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

AGOSTO DE 2012 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  -965,25 Despesas orçamentais  10.192,37 

Execução orçamental -965,25  Correntes 10.176,99  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 15,38  

Receitas orçamentais  9.824,01 Operações de Tesouraria  400,38 

Correntes 3.942,20  Saldo / gerência seguinte  -1.333,61 

Capital 5.881,81  Execução orçamental -1.333,61  

Operações de Tesouraria  400,38 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 9.259,14 Total 9.259,14 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 27 DE SETEMBRO DE 

2012:*** 

Situação Financeira. 

Saldo em caixa em 14 de Setembro de  2012:  13.678,90 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de novas sarjetas para águas pluviais em diversas ruas 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Beneficiação da rede viária 

o Limpeza  de valetas em várias ruas 

o Conclusão da obra de águas pluviais no Caramulo 

Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Solicitar o subsídio de 3.500 € pelas obras de águas pluviais do Caramulo 

o Solicitar parecer da CMF para parque de jogos no antigo Parque do Caramulo 

o Solicitar orçamentos estimativos para as obras de requalificação da Zona  

envolvente à Capela de Olivães 

o Apresentar a CMF sugestões para melhoria da Iluminação pública em face dos  

cortes de energia recentemente efectuados 

o Exigir melhor resposta da EDP pela conservação de Iluminação pública 

o Exigir resposta mais eficiente e célere quanto à limpeza de terrenos privados  



Junta de Freguesia de Nogueira da Regedoura 

 

Actas das reuniões de 13 de Novembro de 2009 a 07 de Outubro de 2013 

 

343 

 

cujos proprietários não respeitam a lei. 

o Exigir à EDP indemnização pela colocação de postes de Alta Tensão em  

terrenos da propriedade da JF. 

o Disponibilidade para apoiar o IEFP nas iniciativas que pensa levar a cabo em  

formação quando realizadas em Nogueira da Regedoura 

Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

Apoios às Associações e Colectividades 

o Donativo Conferência de S. Vicente Paulo 750,00 € 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   151 
DATA 08/10/2012 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Setembro do corrente ano*** 
 DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE SETEMBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

SETEMBRO DE 2012 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  -1.333,61 Despesas orçamentais  16.806,19 

Execução orçamental -1.333,61  Correntes 5.478,23  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 11.327,96  

Receitas orçamentais  16.437,55 Operações de Tesouraria  400,38 

Correntes 1.805,59  Saldo / gerência seguinte  -1.702,25 

Capital 14.631,96  Execução orçamental -1.702,25  

Operações de Tesouraria  400,38 Operações de Tesouraria 0.00  

Total 15.504,32 Total 15.504,32 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   152 
DATA 12/11/2012 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Outubro do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE OUTUBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

OUTUBRO DE 2012 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  -1.702,25 Despesas orçamentais  22.178,28 

Execução orçamental -1.702,25  Correntes 18.290,28  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 3.888,00  

Receitas orçamentais  29.506,00 Operações de Tesouraria  400,38 

Correntes 24.032,50  Saldo / gerência seguinte  6.136,08 

Capital 5.473,50  Execução orçamental 5.625,47  

Operações de Tesouraria  910,99 Operações de Tesouraria 510,61  

Total 28.714,74 Total 28.714,74 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   153 
DATA 15/12/2012 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Novembro do corrente ano*** 

 Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à 

assembleia de freguesia em 27 de dezembro de 2012:*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE NOVEMBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

NOVEMBRO DE 2012 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  6.136,08 Despesas orçamentais  1.799,10 

Execução orçamental 5.625,47  Correntes 1.799,10  

Operações de Tesouraria 510,61  Capital 0,00  

Receitas orçamentais  1.634,50 Operações de Tesouraria  700,33 

Correntes 1.293,50  Saldo / gerência seguinte  5.460,87 

Capital 341,00  Execução orçamental 5.460,87  

Operações de Tesouraria  189,72 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 7.960,30 Total 7.960,30 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 27 DE DEZEMBRO DE 

2012:*** 

Situação Financeira. 

Saldo em caixa em 15 de Dezembro de  2012: 3.789,98 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de novas sarjetas para águas pluviais em diversas ruas 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Beneficiação da rede viária 

o Limpeza de valetas em várias ruas 

o Beneficiação do passeio na Av. S. Cristóvão 

o Religação de 28 lâmpadas de iluminação pública 

Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Solicitar à Câmara Municipal a religação de lâmpadas da iluminação pública 

Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

o A câmara informou as verbas a transferir para 2013 

o A Junta de Freguesia acertou as verbas do PAEL com a CMF 

Apoios às Associações e Colectividades 

o Donativo Conferência de S. Vicente Paulo 750,00 € 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 
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lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   154 
DATA 08/01/2013 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Desembro do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE DEZEMBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

DEZEMBRO DE 2012 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  5.460,87 Despesas orçamentais  16.086,75 

Execução orçamental 5.460,87  Correntes 15.827,59  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 259,16  

Receitas orçamentais  10.742,50 Operações de Tesouraria  400,38 

Correntes 6.801,50  Saldo / gerência seguinte  116,62 

Capital 3.941,00  Execução orçamental 116,62  

Operações de Tesouraria  400,38 Operações de Tesouraria 0,00  

Total 16.603,75 Total 16.603,75 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   155 
DATA 11/02/2013 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Janeiro do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JANEIRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

JANEIRO DE 2013 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  116,62 Despesas orçamentais  34.828,75 

Execução orçamental 116.62  Correntes 3.395,56  

Operações de Tesouraria 0,00  Capital 31.433,19  

Receitas orçamentais  40.230,53 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 19.294,25  Saldo / gerência seguinte  5.908,55 

Capital 20.936,28  Execução orçamental 5.518,40  

Operações de Tesouraria  390,15 Operações de Tesouraria 390,15  

Total 40.737,30 Total 40.737,30 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   156 
DATA 04/03/2013 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Fevereiro do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE FEVEREIRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

FEVEREIRO DE 2013 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  5.908,55 Despesas orçamentais  39.469,45 

Execução orçamental 5.518,40  Correntes 4.744,75  

Operações de Tesouraria 390,15  Capital 34.724,70  

Receitas orçamentais  96.519,32 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 4.097,00  Saldo / gerência seguinte  63.347,98 

Capital 92.422,32  Execução orçamental 62.568,27  

Operações de Tesouraria  389,56 Operações de Tesouraria 779,71  

Total 102.817,43 Total 102.817,43 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   157 
DATA 08/04/2013 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apreciação e votação da Conta de Gerência de 01 de Janeiro de 2012 a 31 de 

Dezembro de 2012*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA CONTA DE GERÊNCIA DE 01 DE JANEIRO DE 2012 

A 31 DE DEZEMBRO DE 2012*** 

Foi apresentada pelo Sr. Secretátio ao órgão executivo a CONTA DE GERÊNCIA e demais 

documentos, relativos ao período que decorreu de 01de Janeiro a 31 de Dezembro do ano 

transacto, para efeitos de discussão e votação, a fim de ser apresentada ao respectivo órgão 

deliberativo, e remessa ao Tribunal de Contas.*** 

Feita a respectiva análise pelos membros presentes, passou-se à discussão do referido 

documento de gestão, de que se salientam os seguintes pontos:*** 

A Junta, apreciou o respectivo processo e deliberou dar o seu acordo ao conteúdo da presente 

Conta de Gerência e considerá-la em condições de ser submetido à apreciação e aprovação da 

Assembleia de Freguesia.*** 

Mais deliberou o Executivo, remeter previamente a cada um dos grupos políticos, 

representados na Assembleia de Freguesia, um exemplar de todo o processo da mesma Conta 

de Gerência.*** 

Terminado este ponto da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente do Executivo, determinou que 

se passasse à sua votação, o que se verificou, tendo-se então concluído que a Conta de 

Gerência aqui em causa foi aprovada por unanimidade de votos dos membros presentes.*** 

Verificou-se que o documento em apreciação acusava, no «movimento orçamental», de 

RECEITA: duzentos e oitenta e quatro mil seiscentos e noventa e seis euros, e o SALDO 

DA GERÊNCIA ANTERIOR é de setecentos e setenta e sete euros e um cêntimo, e de 

Despesa: duzentos e oitenta cinco mil trezentos e cinquenta seis euros e trinta e nove 

cêntimos, acusando um SALDO EM DINHEIRO de cento e dezasseis euros e sessenta e 

dois cêntimos, e em «OPERAÇÕES DE TESOURARIA», registou-se de entradas de fundos 

um valor de quatro mil quinhentos e setenta e cinco euros e cinquenta e um cêntimos, e 

de saídas, um montante de quatro mil quinhentos e setenta e cinco euros e cinquenta e um 

cêntimos. Mais certifico, em presença da acta a que aludi, que estiveram presentes naquela 

reunião os seguintes membros do órgão executivo que se pronunciaram da forma seguinte: A 

FAVOR: O presidente do Órgão, Henrique Pereira Ferreira, o Secretário, Rui Alves Rios e o 

Tesoureiro Fernando Ferreira de Sousa.*** 

Por ser verdade, passo a presente que, depois de conferida, é assinada pelos membros da Junta 

e é autenticada com selo branco, em uso nestes serviços.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   158 
DATA 13/04/2013 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Março do corrente ano*** 

  Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à 

assembleia de freguesia em 26 de abril de 2013:*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MARÇO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

MARÇO DE 2013 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  63.347,98 Despesas orçamentais  21.765,88 

Execução orçamental 62.568,27  Correntes 4.805,88  

Operações de Tesouraria 779,71  Capital 16.960,00  

Receitas orçamentais  1.644,50 Operações de Tesouraria  0.00 

Correntes 1.544,50  Saldo / gerência seguinte  43.616,36 

Capital 100,00  Execução orçamental 42.446,89  

Operações de Tesouraria  389,76 Operações de Tesouraria 1.169,47  

Total 65.382,24 Total 65.382,24 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 26 DE ABRIL DE 

2013:*** 

Situação Financeira. 

Saldo em caixa em 13 de Abril de  2013:  4.590,68 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de novas sarjetas para águas pluviais em diversas ruas 

o Colocação de asfalto em diversas ruas 

o Beneficiação da rede viária 

o Limpeza  de valetas em várias ruas 

o Beneficiação do passeio na Av. do Tapadinho e Rua da Cobaixa 

o Conclusão das obras do cemitério dos cães 

o Obras de conservação na capela mortuária 

o Beneficiação dos bancos do arraial 

o Colocação de ar condicionado na capela mortuária 

Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Colocar tapete betuminoso na Rua da Adelaide, Av. do Tapadinho, Rua da  

Fronteira e Travessa da Cobaixa no montante de aproximado de 70.000 € 

Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

o Protocolo de pavimentação de ruas no valor de 50.000 € 
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Apoios às Associações e Colectividades 

o Desfile de carnaval 150,00 € 

o Torneio Infantil de Futsal do Centro Lusovenozolano 150,00 € 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   159 
DATA 06/06/2013 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Abril do corrente ano*** 

 Discussão e aprovação da proposta sobre o exercício de direito de superfície pela 

ADNR sobre o seu edifício-sede, propriedade da Junta de Freguesia.*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE ABRIL DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

ABRIL DE 2013 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  43.616,36 Despesas orçamentais  4.999,55 

Execução orçamental 42.446,89  Correntes 4.999,55  

Operações de Tesouraria 1.169,47  Capital 0,00  

Receitas orçamentais  16,725,00 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 16.725,00  Saldo / gerência seguinte  55.911,07 

Capital 0,00  Execução orçamental 54.172,34  

Operações de Tesouraria  569,26 Operações de Tesouraria 1.738,73  

Total 60.910,62 Total 60.910,62 

DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DA PROPOSTA SOBRE O EXERCÍCIO DE DIREITO DE 

SUPERFÍCIE PELA ADNR SOBRE O SEU EDIFÍCIO-SEDE, PROPRIEDADE DA 

JUNTA DE FREGUESIA.*** 

A Junta de Freguesia analisou uma proposta para a constituição do Direito de Superficie a 

conceder à ADNR, apresentada pelo gabinete jurídico da Câmara Municipal, cujo articulado 

se transcreve: 

«Verifiquei a identidade dos outorgantes e a qualidade de representação que todos se arrogam, 

o primeiro e os segundos pelos documentos apresentados 

Disse o primeiro outorgante: Que a sua representada Freguesia de Nogueira da Regedoura, é 

legítima proprietária de um prédio urbano destinado a serviços, sito na Rua Senhora da Hora, 

Lugar de Souto, na freguesia de Nogueira da Regedoura, deste concelho, inscrito na 

respectiva matriz predial, sob o artigo 2927, descrito na Conservatória do Registo Predial, sob 

o número 2866/de Nogueira da Regedoura e aí inscrito a seu favor pela inscrição Ap.1962 de 

2011/09/07 

Que no seguimento da deliberação tomada pela Junta de Freguesia de Nogueira da 

Regedoura, na sua reunião ordinária de 06 de Junho de 2013, de cuja ata arquivo fotocópia 

autenticada, pela presente escritura, a Freguesia de Nogueira da Regedoura, constitui a favor 

da representada dos segundos outorgantes, Associação de Desenvolvimento de Nogueira da 

Regedoura, um Direito de Superfície, sob prédio atrás identificado, nos termos das cláusulas 

seguintes: 
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Primeira: O Direito de superfície é constituído pelo prazo de cinquenta anos; 

Segunda: O direito de Superfície é constituído pelo valor de € 1000 (mil euros), que será pago 

em prestações anuais de € 20, 00 / cada, (vinte euros), a efectuar no mês de Janeiro.  

Terceira: A Superficiária deverá proceder à manutenção e conservação do edifício que faz 

parte do prédio urbano acima identificado, o qual será utilizado como sede;  

Quarta: O prazo do direito de superfície é prorrogado por períodos iguais e sucessivos de 20 

anos, salvo se for denunciada a sua prorrogação por qualquer dos representados dos primeiro 

e segundo outorgantes, por escrito e com antecedência correspondente a 2 anos, sobre o fim 

do prazo convencionado e de qualquer uma das possíveis renovações.  

Quinta: A representada dos segundos outorgantes, não pode alienar o direito de superfície, 

sem a autorização da Freguesia de Nogueira da Regedoura;  

Sexta: O direito de superfície extinguir-se-á quando: 

a) Não forem cumpridas as cláusulas estipuladas no presente contrato;  

b) No caso de dissolução da Associação superficiária;  

c) A superficiária não utilize integral e ininterruptamente a totalidade do prédio objecto do 

presente contrato, para os fins estipulados 

d) Nos restantes casos previstos no artigo 1536 de CC 

Sétima: A Superficiária não terá direito a qualquer indemnização pela extinção do direito de 

superfície 

Oitava: São da responsabilidade da representada dos segundos outorgantes, todos os encargos, 

nomeadamente impostos e taxas que incidam sobre o prédio objecto do presente contrato; -

São ainda da responsabilidade da superficiária, todas as despesas inerentes ao funcionamento 

da sede da Associação, designadamente, utilização da energia eléctrica ou outras, dos custos 

com o consumo de água, comunicações e afins 

Nona: Em tudo o que não estiver especialmente previsto no presente contrato, será aplicada a 

legislação em vigor.» 

Seguem-se as assinaturas dos representantes legais 

Documentos necessários: 

a) Comprovativo da isenção do IMT e Selo …..; 

b) Certidão Matricial ……; 

c) Certidão predial …. 

A Junta entende que o documento ora apresentado é equilibrado, adequado e justo, pelo que o 

aprova por unanimidade, opinião igualmente partilhada pelos responsáveis pela ADNR, aos 

quais já fora apresentada a proposta. Pretende, no entanto, colocá-lo à discussão e aprovação 

da Assembleia de Freguesia na próxima sessão ordinária 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   160 
DATA 11/06/2013 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Cedência de poderes ao Presidente da Junta de Freguesia para efectuar a Escritura de 

Direito de Superfície à ADNR sobre o edifício da sua nova sede*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

CEDÊNCIA DE PODERES AO PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA PARA 

EFECTUAR A ESCRITURA DE DIREITO DE SUPERFÍCIE À ADNR SOBRE O 

EDIFÍCIO DA NOVA SEDE*** 

A Junta de Freguesia entende dar plenos poderes ao seu Presidente, Eng. Henrique Pereira 

Ferreira para, em representação da Autarquia, proceder à celebração de Escritura de Direito de 

Superfície à ADNR sobre o edifício da sua nova sede, da qual é legítima proprietária a Junta 

de Freguesia, nos termos e condições aprovadas em reunião da Junta realizada em 

06/06/2013. (ver acta da Junta de Freguesia nº 159) 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   161 
DATA 18/06/2013 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Maio do corrente ano*** 

 Elaboração de relatório de actividades realizadas até ao momento para apresentação à 

assembleia de freguesia em 21 de junho de 2013:*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE MAIO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

MAIO DE 2013 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  55.911,07 Despesas orçamentais  16.406,17 

Execução orçamental 54.172,34  Correntes 13.302,50  

Operações de Tesouraria 1.738,73  Capital 3.103,87  

Receitas orçamentais  17.791,82 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 2.072,00  Saldo / gerência seguinte  58.033,34 

Capital 15,719,82  Execução orçamental 55.557,79  

Operações de Tesouraria  736,82 Operações de Tesouraria 2.475,55  

Total 74.439,71 Total 74.439,71 

ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ACTIVIDADES REALIZADAS ATÉ AO MOMENTO 

PARA APRESENTAÇÃO À ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EM 21 DE JUNHO DE 

2013:*** 

Situação Financeira: 

Saldo em caixa em 10 de Junho de  2013:  9.878,98 € 

Obras realizadas: 

o Colocação de novas sarjetas para águas pluviais na Rua dos Margidos 

o Beneficiação de paralelos nas Ruas: Sr. da Pedra, Margidos e Sorregos 

o Colocação de asfalto em diversas ruas. 

o Colocação de tapete betuminoso na Av. S, Cristovão 

o Colocação de grade no muro do cemitério 

o Beneficiação de iluminação na Capela de Olivães 

o Limpeza  de valetas em várias ruas 

o Beneficiação do passeio nas Ruas da Cobaixa, Adelaide e Parque de Jogos de  

Pousadela 

o Beneficiação dos bancos da Capela de Olivães 

o Corte de árvores na Rua da Barra para melhor visibilidade do cruzamento com a  

Rua da Noemia. 
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Decisões do Executivo da Junta de Freguesia: 

o Colocar tapete betuminoso na Rua do Caramulo e Av. S. Cristóvão (Olivães) 

o Elaboração do Protocolo relativo ao Direito de Superfície com a ADNR 

Protocolos e contactos com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. 

o Elaboração do Protocolo relativo ao Direito de Superfície com a ADNR 

Apoios às Associações e Colectividades 

o Subsídio às Associações de Nogueira da Regedoura no valor de 6.750,00 € 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   162 
DATA 08/07/2013 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Junho do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JUNHO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

JUNHO DE 2013 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  58.033,34 Despesas orçamentais  17.172,80 

Execução orçamental 55.557,79  Correntes 14.434,33  

Operações de Tesouraria 2.475,55  Capital 2.738,47  

Receitas orçamentais  17.415,02 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 17.315,02  Saldo / gerência seguinte  58.843,32 

Capital 100,00  Execução orçamental 55.800,01  

Operações de Tesouraria  567,76 Operações de Tesouraria 3.043,31  

Total 76.016,12 Total 76.016,12 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   163 
DATA 05/08/2013 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Julho do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE JULHO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

JULHO DE 2013 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  58.843,32 Despesas orçamentais  83.943,92 

Execução orçamental 55.800,01  Correntes 38.0778,40  

Operações de Tesouraria 3.043,31  Capital 45.865,52  

Receitas orçamentais  87.201,09 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 20.551,09  Saldo / gerência seguinte  62.985,81 

Capital 66.650,00  Execução orçamental 59.057,18  

Operações de Tesouraria  885,32 Operações de Tesouraria 3.928,63  

Total 146.929,73 Total 146.929,73 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   164 
DATA 02/09/2013 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Agosto do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE AGOSTO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

AGOSTO DE 2013 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  62.985,81 Despesas orçamentais  5.838,33 

Execução orçamental 59.057,18  Correntes 5.838,33  

Operações de Tesouraria 3.928,63  Capital 0,00  

Receitas orçamentais  12.852,42 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 12.752,42  Saldo / gerência seguinte  70.806,32 

Capital 100,00  Execução orçamental 66.071,27  

Operações de Tesouraria  806,42 Operações de Tesouraria 4.735,05  

Total 76.644,65 Total 76.644,65 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 
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A C T A    N º   165 
DATA 07/10/2013 LOCAL Sede da Junta de Freguesia 

SESSÃO ORDINÁRIA X SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
LISTA DOS PARTICIPANTES CARGOS QUE OCUPAM 

Henrique Pereira Ferreira PRESIDENTE 

Rui Alves Rios SECRETÁRIO 

Fernando Ferreira Sousa TESOUREIRO 

Carlos Ferreira FINANÇAS LOCAIS 

Bernardino Ferreira Silva CONSERVAÇÃO E OBRAS 

Alberto Ferreira ANIMAÇÃO CULTURAL 

ASSUNTOS TRATADOS 

Reuniu a Junta de Freguesia no dia e local acima mencionados para se debruçar sobre a 

seguinte Ordem de Trabalhos:*** 

 Apresentação de relatório economico e financeiro de Setembro do corrente ano*** 
DESCRIÇÃO DA SESSÃO 

APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DE SETEMBRO DO 

CORRENTE ANO:*** 

 

FLUXO ORÇAMENTAL 
Período 

SETEMBRO DE 2013 

Recebimentos Pagamentos 

Saldo gerência anterior  70.806,32 Despesas orçamentais  5.319,38 

Execução orçamental 66.071,27  Correntes 5.153,33  

Operações de Tesouraria 4.735,05  Capital 166,05  

Receitas orçamentais  12.690 Operações de Tesouraria  0,00 

Correntes 3.226,50  Saldo / gerência seguinte  78.743.49 

Capital 9.464,01  Execução orçamental 73.442,40  

Operações de Tesouraria  566,04 Operações de Tesouraria 5.301,09  

Total 84.062,87 Total 84.062,87 

Nada mais havendo a discutir foi encerrada a sessão pelo Sr. Presidente de Junta de Freguesia, 

lavrando-se a presente acta, a qual, depois de lida na presença de todos os membros de Junta 

de Freguesia, vai ser assinada pelos membros efectivos, depois de sujeita à aprovação por 

todos os presentes.*** 

Presidente  

Tesoureiro  

Secretário  

*** 


