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ATA N.º 45
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e dezanove, às dez horas, reuniram
publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Requeixo. Foram tratados os seguintes
assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------1 – Aquisição de um trator com cabine e reboque -----------------------------------------Deliberada a abertura de procedimento por consulta prévia designado por CPR nº 1/19,
tem por objeto a “aquisição de um trator com cabine e reboque”, cujo preço base é de
€42.500.00, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------O presente procedimento será conduzido por um júri composto por três membros
efetivos e por dois membros suplentes. O Júri será composto pelos seguintes elementos:
Antero Marques dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia, Miguel António Costa da
Silva, Secretário do Executivo, e Maria de Fátima Lavoura Dias, Técnica Superior.
Suplentes: Carlos Alberto Martins Nunes, Tesoureiro do Executivo e Bebiana Ferreira
Gonçalves, Assistente Técnica. -------------------------------------------------------------------Ao júri do procedimento compete praticar todos os atos e realizar todas as diligências
com aquele relacionado, nos termos do nº 1 do artº 69º do CCP, nomeadamente, a
prestação dos esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças
do concurso, a apreciação das propostas, a elaboração dos respetivos relatórios de
análise das propostas e a realização do direito de audiência prévia dos concorrentes. ----2 - Diversos -----------------------------------------------------------------------------------------Elaboração do Mapa de Férias dos funcionários; ----------------------------------------------Deliberado: o pedido de ligação de água da rede pública para o Parque de Merendas de
Nariz; cedência de tinta à Comissão de Festas da Vessada para pintura dos muros da
Capela: empréstimo do forno da Junta de Freguesia à Comissão de Festas da Taipa;
adjudicação da instalação de alarmes nos polos de Requeixo e de Nariz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se
lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 46
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE
REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e dezanove, às dez horas, reuniram
extraordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Requeixo. Foram tratados os
seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------1 – Aquisição de um trator com cabine e reboque -----------------------------------------O Júri do procedimento deu conhecimento ao Executivo da Freguesia das decisões do
Relatório Preliminar da análise das propostas apresentadas para aquisição de trator e
reboque. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ao procedimento apresentaram propostas as seguintes empresas:1 – SEAC – Sociedade
de Equipamentos Agrícolas do Centro, com entrada no correio eletrónico da Junta de
Freguesia a 11/07/2019, pelo valor global de 42.035,40€, acrescido de IVA à taxa legal
em vigor; 2 – TORRE MARCO – Comércio de Tratores e Alfaias Agrícolas S.A., com
entrada no correio eletrónico da Junta de Freguesia a 12/07/2019, pelo valor global de
42.490,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.------------------------------------------Da apreciação das propostas resultou que todas cumprem os requisitos estabelecidos nas
peças do procedimento, pelo que as mesmas foram analisadas de acordo com o critério
de adjudicação estabelecido no artigo 10º do Convite – proposta economicamente mais
vantajosa. --------------------------------------------------------------------------------------------Assim, e de acordo com o critério de adjudicação, o Júri propôs, nos termos do nº 1 do
artº 122º do Código dos Contratos Públicos, a seguinte ordenação das propostas:
primeiro lugar Seac; segundo lugar Torre Marco. --------------------------------------------Propôs ainda a intenção de adjudicação do presente Procedimento recaia sobre a
proposta ordenada em primeiro lugar: SEAC – Sociedade de Equipamentos Agrícolas
do Centro pelos preços unitários contratuais, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. -2 – Trabalho Comunitário ----------------------------------------------------------------------Aceitação de prestação de serviço comunitário do cidadão Edmundo Rodrigues Dias por
solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação Regional de Reinserção do Centro.
O total de horas a cumprir será de 50h. ----------------------------------------------------------3 – Transferência de titularidade de sepultura ---------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade referente à concessão de fração de terreno no
“Cemitério de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 4 – Talhão C, Folha 20, 2ª
fase destinado a sepultura de uso particular e familiar a Manuel de Oliveira Costa
residente na Rua Aviação Naval, n.º25,2º Esquerdo, 3810-056 Glória. --------------------4 – Transferência de titularidade de sepultura ---------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade referente à concessão de fração de terreno no
“Cemitério de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 5 – Talhão C, Folha 21, 2ª
fase destinado a sepultura de uso particular e familiar a Manuel de Oliveira Costa
residente na Rua Aviação Naval, n.º25,2º Esquerdo, 3810-056 Glória. ---------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se
lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 47
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e dezanove, às dez horas, reuniram
publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Requeixo. Foram tratados os seguintes
assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------1 – Aquisição de um trator com cabine e reboque -----------------------------------------O Júri do procedimento deu conhecimento ao Executivo da Freguesia das decisões do
Relatório Preliminar da análise e decisão das reclamações apresentadas pelo concorrente
Torre Marco – Comércio de Tratores e Alfais Agrícolas S.A. rececionada por correio
eletrónico no dia 22/07/2019. ---------------------------------------------------------------------O concorrente Torre Marco veio alegar o seguinte: -------------------------------------------1ª Questão- No caderno de encargos do “Procedimento por consulta prévia nº1/19 na
pagina nº10 é referido no pontonº8- Transmissão: quantidade de velocidades
superiores a 12 para a frente e 12 para trás; logo o nosso concorrente “SEAC”
apresentou uma transmissão de 12 velocidades para a frente e 12 para trás, que na
nossa perspetiva é igual e não superior como é solicitado pelo caderno de encargos,
por isso nós apresentamos uma transmissão 16 velocidades para frente e 16 para trás
para ser superior como exigia o caderno de encargos. ---------------------------------------2ª Questão- No caderno de encargos do mesmo procedimento na pagina nº10 no ponto
nº3- Distância entre eixos 2300 a 2500 milímetros- voltamos a discordar nos valores
propostos pelo nosso concorrente “SEAC” que apresenta o valor de 2343mm, que
conforme anexo do catalogo dos produtos da marca NEW HOLLAND do modelo do
trator
em
causa
T5.95,
retirado
do
site
oficial
da
marca
www.agriculture.newholland.com/eu/pt-pt/equipamento/produtos/tratores-agricolas
não é um valor correto, não corresponde ao trator proposto nem solicitado pelo
caderno de encargos, visto na pagina 19 a distância entre eixos para o tractor proposto
na versão de tração integral ou seja 4x4 ou seja 4RM é de 2285mm, valor este que está
fora do que é pretendido e exigido pelo caderno de encargos; o valor de 2343mm é dos
tratores em versão de tração simples ou seja 4x2 ou seja 2RM, que é uma versão de
trator que não se encontra comtemplada no referido caderno de encargos do referido
procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------3ª Questão- É referido no documento da Decisão enviado por V. Exas. que a proposta
da empresa “SEAC” deu entrada por correio eletrónico da junta de freguesia no dia
11/07/2019 pelas 19H11´09”, mas o documento por nós solicitado e por V. Exas.
enviado encontra-se assinado digitalmente por: João Pedro Rodrigues Teixeira Antão
BI132471507 com a data de 12/07/2019 pelas 13:05:30 Hora de Verão GMT, que é
posterior à data divulgada por V. Exas. da referida receção da proposta do nosso
concorrente “SEAC”. ------------------------------------------------------------------------------Requer, assim, a reclamante que a proposta que o concorrente “SEAC” seja excluída
pois não cumpre o exigido no caderno de encargos, conforme acima referido. -----------
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Da análise e ponderação das reclamações apresentadas pelo concorrente nº 2 – Torre
Marco – Comércio de Tratores e Alfaias Agrícolas, S.A. resultou que:---------------------1. Analisada a proposta do concorrente nº 1 - SEAC, verificou-se de facto que a
proposta não cumpre o caderno de encargos no ponto nº 8 pois apresenta uma máquina
inferior ao pretendido. O caderno de encargos solicita uma transmissão superior a 12
velocidades para a frente e 12 velocidades para trás, sendo que o concorrente apresentou
uma máquina de 12 velocidades para frente e 12 para trás; ----------------------------------2. Verificou-se igualmente que no catálogo da marca a distância não está compreendida
entre os valores descritos no ponto número 3, página 10, do Caderno de Encargos. -----3. A proposta foi de fato enviada no dia 11/07/2019 à hora indicada, num só documento.
Foi posteriormente entregue no dia 12/07/2019 a mesma proposta com os documentos
em separado. O prazo limite de apresentação de proposta foi o dia 12/07/2019 às 18h00.
Com esta reanálise das propostas, o Júri verificou que a proposta do concorrente nº 2 –
Torre Marco também não cumpre o exigido no caderno de encargos pois no ponto
número 7, página 10, do Caderno de Encargos é solicitado, “Transmissão: equipada
com inversor hidráulico 40km/h ECO”. A este respeito consta da proposta da empresa
n.º 2 – TORRE MARCO, “Transmissão com inversor eletro-hidráulico: SIM”. Ora o
que se pretende é um sistema de transmissão equipado inteiramente com inversor
hidráulico. -------------------------------------------------------------------------------------------Pelas razões atrás expostas deliberou o Júri do Procedimento pelo deferimento da
reclamação apresentada pelo concorrente nº 2 – TORRE MARCO – COMÉRCIO DE
TRATORES E ALFAIAS AGRÍCOLAS, S.A, e, consequentemente, pela exclusão do
concorrente nº 1 – SEAC – SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DO
CENTRO, nos termos da alínea b) do nº 2 do art.º 70º do CCP por não cumprir as
especificações técnicas do Caderno de Encargos. ---------------------------------------------Deliberou igualmente o júri pela exclusão do concorrente nº 2 – TORRE MARCO, nos
termos da alínea b) do nº 2 do art.º 70º do CCP por não cumprir as especificações
técnicas do Caderno de Encargos. ----------------------------------------------------------------2 – Transferência de titularidade de sepultura ---------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade referente à concessão de fração de terreno no
“Cemitério de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 3 – Talhão B, Folha 11 2ª
fase destinado a sepultura de uso particular e familiar a Víctor Manuel Marcelino dos
Santos e Rosa Vitória Marcelino dos Santos Nunes. ------------------------------------------3 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e
outras. -----------------------------------------------------------------------------------------------05 e 13 de Julho - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial de Nª
Sra de Fátima – MBA Direção Técnica de organizações sociais. ---------------------------4 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de julho da OP n.º 351 à
407. ---------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Guias de Recebimento -----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de julho da GR n.º 129 à
163. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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6 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 26 até à 29 e Guias
de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 98 à 115. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se
lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 48
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE
REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos cinco dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, às dez horas, reuniram
extraordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Nª Sra de Fátima. Foi tratado o
seguinte assunto: ------------------------------------------------------------------------------------Ponto único – Balanço dos trabalhos realizados no primeiro semestre de 2019 -----Foi efetuado um balanço acerca dos trabalhos desenvolvidos no primeiro semestre de
2019. -------------------------------------------------------------------------------------------------Em termos administrativos deu-se continuidade ao preenchimento mensal em suporte
informático de toda a informação solicitada pela DGAL (Direção Geral das Autarquias
Locais) na aplicação do SIIAL (Sistema Integrado da Informação das Autarquias
Locais) e SinPocal Centro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais) em
matéria de Recursos Humanos, Pagamentos em Atraso e Fundos Disponíveis.
Tratamento dos procedimentos relacionados com os Recursos Humanos,
designadamente a entrega da relação de remunerações, emissão de guias e pagamento
da Segurança Social e entrega das contribuições ADSE em suporte informático. Deu-se
continuidade do arquivo informático de documentação/informação referente aos
Cemitérios da Freguesia bem como à divulgação assertiva e contínua de ofertas de
emprego (em suporte papel e informático); Contabilidade Autárquica, tratamento de
correspondência e atendimento ao público; CTT – Posto de Correios de Requeixo,
Postos PagAqui e atendimento no Espaço Cidadão; Apoio no registo para autorização
de queimas e queimadas e no preenchimento da Declaração Modelo 3 de IRS. -----------Em matéria social deu-se continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas
modalidades de Fitness/Aeróbica em Nª Sra de Fátima; Ginástica Sénior em Requeixo;
Ginástica adaptada em Nariz; Judo em Nª Sra de Fátima e hidroginástica. O Executivo
marcou ainda presença em diversos acontecimentos sociais organizados pelas
associações locais. ----------------------------------------------------------------------------------Relativamente à manutenção corrente de toda a área geográfica da Freguesia assegurouse com regularidade a limpeza e manutenção de fontes; limpeza e manutenção de
cemitérios; limpeza de valetas e serviços de jardinagem (Largo da Igreja – Requeixo;
Largo da Igreja - Nª Sra de Fátima; Largo do Coreto - Póvoa do Valado; Limpeza da
Rotunda do Canto da Leira – Nariz e Cemitérios da Freguesia). ---------------------------Quanto às obras e trabalhos realizados neste período destacam-se: -------------------------Requeixo - alargamento Rua do Quinchoso e Rua do Calvário; apoio da Junta de
Freguesia à inspeção ponte de Requeixo; instalação de gradeamento de apoio no
cemitério; adjudicação do Parque Infantil; pavimentações no Carregal (Rua do Chão de
Baixo, Travessa da Rua Nova, Rua do Serrado, Rua do Vale da Galinha); alargamento
do estacionamento no parque ribeirinho do Carregal e colocação de churrasqueiras;
reflorestação de terreno no Carregal; pintura da Fonte dos Amores e Fonte das Poceiras;
requalificação do pavimento da Rua das Poceiras; pintura do Cemitério de Requeixo;
construção de columbários. ------------------------------------------------------------------------
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Nª Sra de Fátima - construção de sepulturas perpétuas no Cemitério do Viso;
pavimentações em Mamodeiro (Rua da Lavoura, Rua do Covão e Rua da Igreja);
requalificação da Fonte do Cosme; cimentar parte de Talhão no Cemitério do Viso;
construção de columbários. -----------------------------------------------------------------------Nariz - requalificação de muro na Avenida da Saudade; pavimentação da Rua da
Picada; limpeza da Fonte do Martins; pintura do Cruzeiro da Vessada; instalação de
passagem hidráulica na Rua do Ribeirinho; demolição de construção devoluta no Parque
de Merendas de Nariz; construção de columbários. -------------------------------------------Destacam-se ainda neste primeiro semestre as ações realizadas relacionadas com o Dia
Mundial da Árvore; as reuniões do Executivo e da Assembleia Municipal na nossa
Freguesia; a realização da V edição da Feira da Saúde; a assinatura de protocolos de
colaboração com Associações / IPSS da Freguesia e a promoção do cumprimento da
gestão das faixas de combustível. ----------------------------------------------------------------Um dos momentos marcantes deste primeiro semestre foi, sem dúvida, a atribuição do
Fundo Recomeçar. Este Fundo destina-se, entre outros, a entidades públicas ou privadas
que visem a recuperação do ambiente nas zonas afetadas pelos incêndios de
outubro 2017. A Junta de Freguesia candidatou-se às duas medidas
existentes (A-Recuperação ambiente, ordenamento do território e diminuição do risco
de incêndio e B- Recomeçar em Segurança). Ambas as candidaturas foram aprovadas
tendo sido atribuído à Junta de Freguesia o valor de 54.206€ (47.206€ Medida 1 e
7000€ Medida 2). -----------------------------------------------------------------------------------Outra questão que marcou este primeiro semestre foi a luta da Junta de Freguesia para a
manutenção do funcionamento das três extensões de saúde da Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se
lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 49
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos treze dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, às dez horas, reuniram
publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os
seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------1 – Aquisição de um trator com cabine e reboque -----------------------------------------O Júri do procedimento deu conhecimento ao Executivo da Freguesia das decisões do
Relatório Final relativamente à aquisição de um trator com cabine e reboque. ------------Realizada a audiência prévia aos concorrentes, nos termos do artº 123º do CCP e tendo
havido reclamações, propôs o Júri a não análise das reclamações apresentadas por
reconhecer que, no seguimento de circunstâncias imprevistas, havia necessidade de
promover alterações a aspetos fundamentais das peças do procedimento propondo, em
consequência, a não adjudicação do presente procedimento, ao abrigo do disposto na
alínea c) do n.º 1 do artº 79º do CCP e a revogação da decisão de contratar de
01/07/2019, nos termos do artigo 80º do mesmo diploma legal considerando, assim,
extinto o presente procedimento por Consulta Prévia n.º 1/2019. ---------------------------Propôs ainda o Júri que seja cumprido o disposto no n.º 3 do artº 79º do CCP, que seja
dado início a novo procedimento no prazo máximo de seis meses a contar da data da
notificação da decisão de não adjudicação. -----------------------------------------------------2 – Aquisição de um trator com cabine equipado com carregador frontal e reboque
Dada a dimensão da Freguesia verifica-se a necessidade de aquisição de trator com
cabine equipado com carregador frontal e reboque para dar apoio nas ações de limpeza
da Freguesia no seguimento das competências delegadas. Por outro lado, no seguimento
da candidatura ao Fundo Recomeçar em que esta Autarquia foi selecionada há prazos a
cumprir para a aquisição do material. -----------------------------------------------------------Deliberada a abertura de procedimento por consulta prévia designado por CPR nº 2/19
que tem por objeto a “aquisição de um trator com cabine equipado com carregador
frontal e reboque”, cujo preço base é de €42.500.00, acrescidos de IVA à taxa legal em
vigor. Este valor foi obtido após uma consulta preliminar ao mercado de acordo com o
preceituado no artigo 35-A do CCP (Código dos Contratos Públicos). ---------------------Nos termos do artigo 2º, nº 1, alínea c) do CCP, alterado e republicado pelo Decreto-Lei
n.º 111- B/2017, de 31 de agosto (retificado pelas declarações de retificação n.º 36A/2017, de 30 de outubro e n.º 42/2017, de 30 de novembro), a entidade pública
adjudicante é a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. ---------------O procedimento será por consulta prévia, atento o valor do contrato, de acordo com as
disposições conjugadas dos artigos 18º, 20º, nº 1º alínea c) e 38º, todos do CCP. O
processo do procedimento será constituído pelo convite à apresentação de propostas,
pelo caderno de encargos e demais documentos patenteado no procedimento. As peças
do procedimento serão disponibilizadas aos interessados por correio eletrónico. ----------
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Face ao exposto, autorizam-se as peças de procedimento bem como a cabimentação da
despesa inerente. A adjudicação será feita segundo o critério da proposta
economicamente mais vantajosa para a entidade adjudicante. -------------------------------Aprova-se ainda a composição do júri do procedimento. O júri é composto por três
membros efetivos: Antero Marques dos Santos, Presidente da Junta de Freguesia,
Miguel António Costa da Silva, Secretário do Executivo, e Maria de Fátima Lavoura
Dias, Técnica Superior; e por dois membros suplentes Carlos Alberto Martins Nunes,
Tesoureiro do Executivo, e Bebiana Ferreira Gonçalves, Assistente Técnica.
Ao júri do procedimento compete praticar todos os atos e realizar todas as diligências
com aquele relacionado, nos termos do nº 1 do artº 69º do CCP, nomeadamente, a
prestação dos esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças
do concurso, a apreciação das propostas, a elaboração dos respetivos relatórios de
análise das propostas e a realização do direito de audiência prévia dos concorrentes. ----Aprovadas as peças do procedimento designadamente caderno de encargos e convite
que se encontram arquivadas nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. -------3 – Trabalhos diversos ---------------------------------------------------------------------------Deliberou-se proceder à requalificação da fonte do Porto D; ílhavo e da fonte da
Costeira, ambas em Nariz. O Presidente comunicou a conclusão da poda das árvores na
Freguesia bem como a conclusão da obra da rua do Freixo em Verba. ---------------------Deliberou-se ainda proceder ao estudo com vista ao alargamento da Rua de S. Paio em
Requeixo. --------------------------------------------------------------------------------------------4 – Hidroginástica ---------------------------------------------------------------------------------Esta é uma atividade que teve início ainda na extinta Freguesia de Nª Sra de Fátima.
Visa contemplar a população sénior com aulas de hidroginástica nas piscinas do
Sporting Clube de Aveiro, com transporte incluído. Desde que iniciou, esta atividade
teve sempre bastante adesão por parte da população da Freguesia. Com a união das
Freguesias em 2013 o interesse manteve-se e foi uma atividade bastante procurada.
Porém, tal com a época anterior de 2018/2019, prevê-se que a época de 2019/2020
possa não ter o número mínimo de participantes (18). ----------------------------------------Posto isto, e dado ser uma atividade de particular relevância para a população, o
Executivo da Junta de Freguesia deliberou manter o apoio necessário para a
continuidade da atividade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se
lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 50
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE
REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos nove dias do mês de setembro de dois mil e dezanove, às dez horas, reuniram
extraordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Requeixo. Foram tratados os
seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------1 - Apreciação e votação da segunda fase de Delegação de Competências entre o
Município de Aveiro e a Junta de Freguesia ------------------------------------------------Análise da adenda ao Contrato Interadministrativo de delegação de competências entre
o Município de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. -Pela adenda ao Contrato Interadministrativo, a Câmara Municipal de Aveiro delega na
Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz as seguintes
competências: ---------------------------------------------------------------------------------------a) Qualificação do Polidesportivo de Nariz (sintético); ---------------------------------------b) Qualificação Urbana do Largo de Festas de Requeixo; ------------------------------------c) Construção do Parque de Merendas Mamodeiro – modelação de terrenos e caminhos.
Para o exercício das competências previstas na presente ADENDA, a CMA obriga-se a
transferir para a Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz a
importância de 77.200,00€ (setenta e sete mil e duzentos euros), até ao final do ano de
2019 divididos da seguinte forma: Qualificação do Polidesportivo de Nariz (sintético),
que corresponde ao montante de 17.500,00€; Qualificação Urbana do Largo de Festas
de Requeixo, que corresponde ao montante de 49.700,00€; Construção do Parque de
Merendas Mamodeiro – modelação de terrenos e caminhos, que corresponde ao
montante de 10.000,00€. --------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade a segunda fase de Delegação de Competências entre o
Município de Aveiro e a Junta de Freguesia ----------------------------------------------------2 – Estágio PEPAL --------------------------------------------------------------------------------Nos termos do n.º 1 do artigo 6º do DL 166/2014 de 6 de novembro, alterado e
republicado pelo DL 46/2019 de 10 de abril, conjugado com o estabelecido no artigo 3º
da Portaria n.º 114/2019 de 15 de abril, deliberou-se a abertura de procedimento de
recrutamento e seleção de estagiário no âmbito da 6º edição – 2ª fase do Programa de
Estágios Profissionais na Administração Local (PEPAL). A abertura do procedimento
ocorrerá pelo período de dez dias contados da data de publicação do aviso. ---------------3 – Férias do Presidente da Junta de Freguesia --------------------------------------------O Presidente da Junta informou que, durante a sua ausência no seu período de férias
entre os dias 12 e 25 de setembro, substitui-lo-á o Secretário do Executivo, senhor
Miguel António Silva. ------------------------------------------------------------------------------
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4 – Trabalho Comunitário ----------------------------------------------------------------------Aceitação de prestação de serviço comunitário do cidadão Marco Paulo Facho Neves
por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação Regional de Reinserção do
Centro. O total de horas a cumprir será de 176h. ----------------------------------------------5 – Transferência de titularidade de sepultura ---------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade referente à concessão de fração de terreno no
“Cemitério de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 3 – Talhão 1, Folha 95 2ª
fase destinado a sepultura de uso particular e familiar a Maria do Céu Rodrigues Costa
residente na Rua Direita, n.º 298 Verba 3810-601 Nariz. -------------------------------------6 – Transferência de titularidade de sepultura ---------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade referente à concessão de fração de terreno no
“Cemitério de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 2 – Talhão 20, Folha 84 3ª
fase destinado a sepultura de uso particular e familiar a Emanuel Jesus Martins residente
na Rua Direita, n.º 26, 3810-568 Nariz. ------------------------------------------7 - Concessão de terreno para sepultura -----------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de Fátima,
designada por Sepultura n.º 273, Talhão 9, destinado a sepultura de uso particular e
familiar a Antero Marques dos Santos, residente na Rua de Aveiro n.º 53, Mamodeiro,
3810-732 Nª Sra de Fátima. -----------------------------------------------------------------------8 - Concessão de terreno para sepultura -----------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de Fátima,
designada por Sepultura n.º 272, Talhão 9, destinado a sepultura de uso particular e
familiar a Maria Isabel Silva Fernandes, residente na Rua de Aveiro n.º 53, Mamodeiro,
3810-732 Nª Sra de Fátima. -----------------------------------------------------------------------9 - Concessão de terreno para sepultura -----------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de Fátima,
designada por Sepultura n.º 271, Talhão 9, destinado a sepultura de uso particular e
familiar a Salete da Costa Castro, residente na Rua João Maria Calisto n.º 41, 3830-202
Ílhavo. ------------------------------------------------------------------------------------------------10 – Diversos ---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta comunicou que está finalizada a instalação água canalizada no
Parque de Merendas de Nariz. --------------------------------------------------------------------Deliberada a consulta prévia de mercado para a requalificação do polidesportivo de
Nariz. -------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberada a apresentação de proposta à Assembleia de Freguesia para a alienação, por
meio de hasta pública, de trator e reboque usados da Junta de Freguesia. ------------------11 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de agosto da OP n.º 408 à
435. ---------------------------------------------------------------------------------------------------12 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de agosto da GR n.º 164 à
177. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
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13 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ---------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 20 até à 32 e Guias
de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 116 à 130. ----------------------------------------14 - Alterações Orçamentais 2019 -------------------------------------------------------------Aprovadas a 2ª Revisão Orçamental e 3ª Alteração Orçamental das Despesas para o ano
2019 que se encontram arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. --------Aprovada a 2ª Revisão Orçamental da Receita para o ano 2019 que se encontra
arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. --------------------------------------15 - Alteração PPI 2019 --------------------------------------------------------------------------Aprovada a 4ª Alteração ao PPI para o ano 2019 que se encontra arquivada nos serviços
administrativos desta autarquia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se
lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes

