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Identificação
Nome: Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
Morada: Rua da Igreja n.º 40, Mamodeiro
Localidade: 3810-744 Nª Sra de Fátima
NIF: 510 833 543

Termo de Abertura
Há-de servir este livro de ATAS à Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz

Este livro vai ser assinado pelo(a) Secretário(a)
O(A) Secretário(a)
Miguel António Costa da Silva
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ATA N.º 1
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 22 dias do mês de Outubro de dois mil e treze, às vinte e uma horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
na sua sede em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------- Primeira Reunião (artº 48 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro) -----------------------------Esta primeira reunião serviu exclusivamente para fazer o balanço do que foi a
campanha eleitoral e organizar ideias no sentido do que será a conduta deste novo
Executivo neste mandato de 2013-2017. Dado o avançado da hora definiram-se
aspetos a discutir na próxima reunião do Executivo que será no próximo dia 31 do
corrente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 2
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 31 dias do mês de Outubro de dois mil e treze, às dez horas, reuniram os
membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz na sua sede
em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ----------------------------------- Definição de funções dos elementos do Executivo ---------------------------------------------Nesta primeira reunião deliberou-se que funções iriam ocupar cada elemento do
Executivo, sendo que a pessoa melhor posicionada na Lista vencedora das Eleições
Autárquicas, Antero Marques dos Santos, será o Presidente e os vogais Miguel António
Costa da Silva e António Augusto Martins Filipe serão, respetivamente, Secretário e
Tesoureiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Funcionamento administrativo da nova Freguesia. --------------------------------------------Deliberou-se manter em funcionamento as três delegações da nova freguesia e manter
em atividade todos os funcionários, até posterior análise dos contratos vigentes. -------Nesta matéria deliberou-se ainda consultar os serviços de uma advogada no sentido de
regularizar as situações irregulares existentes em Requeixo e Nariz. ------------------------Os horários de atendimento ao público a praticar mantêm-se os mesmos do mandato
anterior, uma vez que estão adaptados à realidade e necessidade de cada localidade. -- Transporte escolar (Requeixo). ----------------------------------------------------------------------Em virtude de o antigo presidente da Junta de Freguesia de Requeixo ter doado o
autocarro, à revelia deste novo Executivo, propriedade da Junta de Freguesia à
Associação Desportiva de Requeixo na véspera da tomada de posse dos novos órgãos
autárquicos, deliberou-se alugar um táxi de 9 lugares para efetuar o transporte escolar
das crianças. Desta forma honra-se o compromisso assumido para com a Câmara
Municipal de Aveiro relativamente ao protocolo de transporte escolar em vigor até 31
de Dezembro de 2013. Nesta matéria aguarda-se demais instruções do Município. ------ Procedimentos administrativos. ---------------------------------------------------------------------Deliberou-se adquirir novos selos brancos, carimbos, envelopes. Em virtude de a nova
Freguesia não ter ainda simbologia heráldica, o seu cunho representativo será o
escudo nacional. -------------------------------------------------------------------------------------------- Contas Bancárias. ----------------------------------------------------------------------------------------Procedeu-se à alteração de titularidade das contas bancárias e ao registo do novo NIPC
e novo número da Segurança Social. ------------------------------------------------------------------ Cemitérios. ------------------------------------------------------------------------------------------------Em virtude de a nova freguesia possuir três cemitérios, entendeu-se por bem contratar
uma única pessoa para exercer as funções de coveiro. O tipo de contrato será de
prestação de serviços em regime de tarefa ou avença. Idealmente a pessoa a contratar
servirá também para efetuar trabalhos diversos no âmbito da construção civil. -----------
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- Reuniões Públicas do Executivo. --------------------------------------------------------------------Deliberou-se efetuar reuniões públicas do Executivo nas últimas quintas-feiras do mês,
em Requeixo, Fátima e Nariz, rotativamente. ------------------------------------------------------- Pagamentos. ----------------------------------------------------------------------------------------------Deliberou-se o último dia de cada mês para efetuar pagamentos. ---------------------------- Consulta de serviços jurídicos. -----------------------------------------------------------------------Deliberou-se consultar uma advogada no sentido de analisar as seguintes situações: a)
contratos de funcionários (mencionado no segundo ponto desta ordem de trabalhos);
b) protocolos com associações locais; c) multas IMTT. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
:
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ATA N.º 3
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 29 dias do mês de Novembro de dois mil e treze, às vinte horas, reuniram
publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz na sede da extinta Freguesia de Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos:
- Período antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------Tomou a palavra o Presidente da Junta, senhor Antero Santos, para esclarecer o modo
de funcionamento desta reunião. Leu a ordem de trabalhos e deu início à sessão. ------- Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------------------1- Sede Museu Etnográfico de Requeixo ------------------------------------------------------------Relativamente a este assunto deliberou-se oficiar a Câmara Municipal de Aveiro no
sentido de instalar o Museu Etnográfico de Requeixo na antiga Residência Paroquial,
propriedade desta Autarquia. --------------------------------------------------------------------------2- Iluminação, Jantar e Passeio de Natal ------------------------------------------------------------Deliberou-se proceder à iluminação pública alusiva à quadra natalícia nos lugares de
Verba, Vessada, Nariz, Póvoa do Valado, Mamodeiro, Carregal, Requeixo e Taipa, de
forma a criar um espírito de festa e família na comunidade. -----------------------------------No seguimento de anos anteriores realizar-se-á um Jantar de Natal, aberto a toda a
comunidade, em Requeixo no dia 22 de Dezembro. ----------------------------------------------A 27 de Dezembro realizar-se-á uma visita a Penela, à vila Natal. -----------------------------3- Freguesia solidária -------------------------------------------------------------------------------------Face à conjuntura económico-social atual que se faz sentir também na nossa
Freguesia, deliberou-se a recolha de donativos para posterior distribuição pelos mais
necessitados. Os donativos poderão ser de géneros alimentares, brinquedos ou
roupas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Horários Cemitérios da Freguesia -----------------------------------------------------------------Deliberaram-se os seguintes horários para os três cemitérios da Freguesia: Inverno –
8h00 às18h00; Verão- 8h00 às 20h00. ---------------------------------------------------------------5- Arranjo de Cruzeiros ----------------------------------------------------------------------------------Deliberou-se proceder à recuperação de dois cruzeiros (um em Nª Sra de Fátima e
outro em Nariz). --------------------------------------------------------------------------------------------6- Reparação dos bancos públicos danificados ----------------------------------------------------Deliberou-se a reparação de todos os bancos públicos danificados espalhados por toda
a Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------7- Análise do parecer jurídico relativamente a recursos humanos, protocolos com
associações e coimas -------------------------------------------------------------------------------------Consultados os serviços de uma advogada, vai esta Junta de Freguesia proceder à
regularização da contratação dos funcionários em situação irregular. Relativamente ao
protocolo de cedência de espaço com o Clube Náutico e Desportivo de Requeixo, foi
este Executivo informado da sua ilegalidade sendo que, oportunamente, reunirá a
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Junta de Freguesia com o referido Clube para debater este assunto. Por último, no que
diz respeito às coimas referentes ao serviço do transporte escolar, foi este Executivo
informado da obrigatoriedade do seu pagamento em virtude de o prazo de reclamação
estar, há muito, ultrapassado. No entanto diligenciar-se-á no sentido do pagamento
das coimas em prestações. ------------------------------------------------------------------------------8- Requalificação do pavimento do Cemitério de Nariz ----------------------------------------Quanto a este assunto, deliberou-se proceder à reparação do pavimento danificado no
Cemitério de Nariz. ----------------------------------------------------------------------------------------9- Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Contrato de Avença -----------Deliberou este Executivo estabelecer um contrato de Prestação de Serviços, na
modalidade de Contrato de Avença, com a senhora Bebiana Ferreira Gonçalves,
portadora do Cartão do Cidadão n.º 13560988 4ZZ8, contribuinte fiscal n.º 237 435
322, residente na Travessa do Ramal, n.º 15, Costa do Valado, 3810 – 810 Oliveirinha. Este contrato será celebrado durante o período de tempo compreendido entre 01 de
Dezembro de 2013 e 31 de Maio de 2014 com a finalidade assegurar a assistência
técnica na gestão pública e autárquica da Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de
Fátima e Nariz. ----------------------------------------------------------------------------------------------O pagamento será efetuado em duodécimos mensais de 600,00€ acrescidos de IVA à
taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------------------------------10 - Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Contrato de Avença ---------Deliberou este Executivo estabelecer um contrato de Prestação de Serviços, na
modalidade de Contrato de Avença, com o senhor Carlos Manuel Marques Gouveia,
portador do Bilhete de Identidade n.º 10249239, contribuinte fiscal n.º 18090823,
residente na Rua Direita, n.º 448,Vessada 3810 Nariz. -------------------------------------------Este contrato será celebrado durante o período de tempo compreendido entre 01 de
Dezembro de 2013 e 30 de Novembro de 2014 com a finalidade deste assegurar,
sempre que solicitado, a manutenção dos espaços/edifícios públicos, cemitério, vias
públicas e caminhos rurais sob a administração desta freguesia. -----------------------------O pagamento será feito por cada hora de trabalho, sendo que o valor hora é de 7,00 €
(Sete euros) isentos de IVA ao abrigo do artigo 53.º do CIVA. ----------------------------------11 – Suplementos e Prémios ---------------------------------------------------------------------------Atendendo ao elevado volume de trabalho que se perspetiva que a nova Freguesia virá
a ter, entendeu-se por bem que o horário da funcionária Maria de Fátima Lavoura Dias
passasse a ser completo. Por outro lado, atendendo a que as funções que a funcionária
executa e as suas responsabilidades são as de Assistente Técnico e não de Assistente
Operacional conforme a sua categoria profissional, a título provisório com efeitos
retroativos desde a data das últimas eleições autárquicas, até que se resolva a sua
categoria profissional, esta passará a receber juntamente com o seu vencimento
mensal um suplemento no valor de 151,05€ (cento e cinquenta e um euros e cinco
cêntimos) que equiparará o seu vencimento ao da funcionária Isabel Maria Rodrigues
Andrade, Assistente Técnica. ---------------------------------------------------------------------------- Intervenção do Público ----------------------------------------------------------------------------------
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Tomou a palavra o senhor Lino Neves para congratular este Executivo por não
prosseguir com a ideia da demolição da Residência Paroquial em Requeixo e sim
utilizá-la, se tal for possível, para a instalação da futura sede do Museu Etnográfico de
Requeixo, de acordo com as pretensões da mesma Associação. Afirmou ainda que,
enquanto membro da extinta Assembleia de Freguesia de Requeixo no mandato
anterior, os protocolos de cedência de instalações celebrados com as Associações não
foram aprovados quer na forma, como no conteúdo na Assembleia de Freguesia. Foi,
isso sim, apresentada uma minuta muito sucinta. Relativamente às coimas do IMTT,
considera que não deveria ser o atual Executivo a liquidar, mas sim o Presidente
cessante da extinta Junta de Freguesia de Requeixo, pois por elas ele é o único
responsável. -------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio também o senhor Joaquim Lopes que fez questão de agradecer publicamente
ao atual Executivo o facto de realizarem as suas reuniões em regime de rotatividade
pelas três antigas Freguesias. Como cidadão e membro da Direção do Museu
Etnográfico de Requeixo, enalteceu a decisão da Junta de Freguesia atual de
reivindicar as instalações da Residência Paroquial para a sede do Museu. Como
membro da direção do Museu mostrou inteira disponibilidade para a contribuição da
associação nas obras de beneficiação necessárias. Solicitou ainda ao Executivo que
tivesse em especial atenção o cuidado com dois cruzeiros históricos existentes em
Requeixo (um junto ao retiro de Salomão e outro no largo da Igreja de S. Paio).
Mencionou ainda que considera muito importante a conservação de um sobreiro
existente na Rua do Sobral e que acha muito pertinente a requalificação do Retiro de
Salomão. ----------------------------------------------------------------------De seguida usou da palavra o senhor Joaquim Branquinho para informar o novo
Executivo da existência de um compromisso verbal com o executivo da extinta
Freguesia de Requeixo em asfaltar a frente da sua moradia para que lhe seja atribuída
licença de habitabilidade. Atendendo à existência de vários lotes para construção em
Requeixo, sugeriu ao Executivo que procedesse à sua venda a preços acessíveis de
forma a incentivar o aumento de residentes. ------------------------------------------------------Interveio ainda o senhor José Ferreira que questionou o Executivo se tinha a intenção
de realizar o negócio da aquisição de três lotes de terreno nas Alminhas da Taipa pelo
valor de €15.000 (quinze mil euros) através do administrador de insolvência. Foi-lhe
comunicado que se as condições de aquisição se mantiverem e se houver capacidade
financeira por parte da autarquia, o negócio concretizar-se-á. --------------------------------Falou também o senhor Adalberto Lima que afirmou que relativamente ao autocarro
pertença da extinta Junta de Freguesia de Requeixo competia à autarquia o registo da
sua propriedade e não do vendedor. -----------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 4
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 09 dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, às vinte horas, reuniram
os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz na sede
da Junta de Freguesia. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------------------------Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------1 - Orçamento para o período de 30/09/2013 a 31/12/2013 ---------------------------------Apresentado o Orçamento para o trimestre de 30/09/2013 a 31/12/2013 que orça
num total quer das Receitas como das Despesas no valor de €277.447,55 (duzentos e
setenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e sete euros e cinquenta e cinco euros).
De salientar o seguinte: em primeiro lugar ressalvar a posição deste Executivo em
apresentar este Orçamento apenas no mês de Dezembro. Atendendo a que o
Orçamento foi feito com base nas disponibilidades de Receita e Despesas das extintas
Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, não pode o Executivo elaborá-lo por
falta de documentação por parte o Executivo cessante de Requeixo que protelou a
entrega e fecho das suas contas. Esta passagem de testemunho foi feita, parcialmente,
apenas no dia 03 de Dezembro. Este Executivo continua a não ter acesso formal a
qualquer Inventário da extinta Freguesia de Requeixo. Por outro lado, o elevado valor
deste Orçamento deve-se precisamente ao facto de se ter optado pela prossecução
dos três orçamentos em vigor em 29/09/2013. ----------------------------------------------------2 - 1ª Revisão Orçamental ------------------------------------------------------------------------------Atendendo a que, num Orçamento inicial, não se pode colocar os saldos orçamentais
do exercício anterior, houve necessidade de fazer uma primeira Revisão Orçamental
para colocar no orçamento os referidos saldos das extintas Freguesia de Requeixo, Nª
Sra de Fátima e Nariz. Também é necessário que a Assembleia de Freguesia se
pronuncie acerca de Contrato Programa celebrado entre a extinta Freguesia de
Requeixo e o Município de Aveiro cujo valor não estava contemplado no Orçamento da
Junta de Freguesia de Requeixo. -----------------------------------------------------------------------O saldo orçamental na posse do serviço é de €9.484,89 (nove mil, quatrocentos e
oitenta e quatro euros e oitenta e nove cêntimos) sendo que se divide da seguinte
forma: Requeixo €5.356,03 (cinco mil, trezentos e cinquenta e seis euros e três
cêntimos); Nª Sra de Fátima €2173,08 (dois mil, cento e setenta e três euros e oito
cêntimos) e Nariz €1955,78 (mil novecentos e cinquenta e cinco euros e setenta e oito
cêntimos). ----------------------------------------------------------------------------------------------------O valor do Contrato Programa é de €38.621,50 (trinta e oito mil, seiscentos e vinte e
um euros e cinquenta cêntimos). ----------------------------------------------------------------------A soma destes dois montantes perfaz um total de €48.106,39 (quarenta e oito mil,
cento e seis euros e trinta e nove cêntimos) que será classificada na Despesas em
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“Viadutos, Arruamentos e Obras complementares”. --------------------------------------------Posto isto, o valor total do Orçamento, após esta Revisão, será de €355.553,94
(trezentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e três euros e noventa e
quatro cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------3 - Tabela de Taxas e Licenças -------------------------------------------------------------------------Aprovada a uniformização da Tabela de Taxas e Licenças que se anexa. Procurou-se,
dentro das tabelas de taxas e licenças existentes uniformizar os valores, optando no
geral pela sua média. -------------------------------------------------------------------------------------De acordo com a Lei 75/2013 de 12 de Setembro foram atribuídas às Juntas de
Freguesia novas competências designadamente ao nível do licenciamento de
atividades ruidosas, arrumadores de carros e venda ambulante de lotarias. Contudo,
esta situação é muito recente e procurámos até junto de outras Autarquias e da
própria Câmara Municipal de Aveiro ajuda no sentido de saber como elaborar
regulamentos e as próprias taxas. Considerando o carácter de novidade da situação e
também o facto de a Freguesia não ter meios técnicos para o licenciamento do ruído
decidiu este Executivo não comtemplar ainda nesta Tabela as Taxas devidas por estes
serviços. Oportunamente alterar-se-á a Tabela de Taxas e Licenças. -------------------------4 - Plano de Atividades e Orçamento para 2014 --------------------------------------------------O Plano de Atividades e Orçamento para 2014 é condicionado pelos fundos legais
atribuídos a esta Freguesia cujas principais receitas têm origem no Fundo de
Financiamento de Freguesias (FFF) e Protocolos com o Município de Aveiro. -------------As iniciativas que se pretende desenvolver poderão ser a nível individual
(exclusivamente da Junta) e a nível coletivo (desenvolvidas em parceria com o
Município de Aveiro, outras Freguesias ou com Associações). ---------------------------------Aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2014 que orça num total
quer das Despesas como das Receitas no valor de €386.208,66 (trezentos e oitenta e
seis mil, duzentos e oito euros e sessenta e seis cêntimos). Este elevado valor
orçamentado prende-se sobretudo com os contratos programa celebrados com o
Município de Aveiro para as pavimentações a realizar na Freguesia. ------------------------5 - Exercício de Funções em regime de meio tempo. --------------------------------------------De acordo com o disposto na alínea a) do número 2 do artigo 18 da Lei 75/2013 de 12
de Setembro e do número 3, artigo 27 da Lei 169/99 de 18 de Setembro deliberou-se a
atribuição do mandato em regime de meio tempo ao Presidente da Junta, Antero
Marques dos Santos. --------------------------------------------------------------------------------------6 - Mapa de pessoal --------------------------------------------------------------------------------------Aprovado o Mapa de Pessoal para 2014 onde constam para a Categoria de Assistente
Técnico um vaga existente e uma prevista e para a Categoria de Assistente Operacional
duas vagas existentes e uma prevista. ----------------------------------------------------------------7- Contrato Emprego-Inserção -------------------------------------------------------------------------Ao abrigo da medida Contrato Emprego-Inserção do IEFP – Instituto de Emprego e
Formação Profissional e no seguimento do solicitado pela extinta Freguesia de
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Requeixo, deu-se seguimento ao processo de recrutamento de quatro colaboradores
que passarão a exercer funções na área da Freguesia pelo período de seis meses. ------8- Apreciação da Adesão da Freguesia à ANAFRE- Associação Nacional de Freguesias Atendendo ao atual período de profundas reformas administrativas das Autarquias
Locais, achou-se por conveniente associar esta Freguesia à ANAFRE. ------------------------9- Protocolos Associações Culturais e Recreativas -----------------------------------------------Após a reunião pública do Executivo realizada no passado dia 29 de Dezembro reuniu a
Junta de Freguesia com elementos da direção do Clube Náutico e Desportivo de
Requeixo, em Requeixo na sede da extinta Junta de Freguesia, a pedido do clube. ------Essencialmente o que discutiu nesta reunião foi os termos e condições de utilização
das instalações do Centro Social de Requeixo, com os quais o Clube não concorda. Foi
elaborado pelo Executivo cessante um protocolo de utilização de instalações com as
Associações locais que vai este Executivo atual retificar e fazer aprovar pela
Assembleia de Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------Verificada esta situação, deliberou-se o contacto com todas as Associações detentoras
de protocolos de utilização de equipamentos da Autarquia para proceder à sua devida
regularização nomeadamente junto da Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Todos os documentos mencionados na agenda de trabalhos farão parte integrante
desta Ata, designadamente: Orçamento para o período de 30/09/2013 a 31/12/2013,
1ª Revisão Orçamental, Tabela de Taxas e Licenças, Plano de Atividades e Orçamento
para 2014 e Mapa de pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
:

11

ATAS

ATA N.º 5
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 26 dias do mês de Dezembro de dois mil e treze, às dezanove horas,
reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz na sede da Junta de Freguesia. Foram tratados os seguintes assuntos: --Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------1- Contratação de tarefeira para limpezas ---------------------------------------------------------Em virtude de na extinta Freguesia de Requeixo as situações contratuais com alguns
funcionários não estarem devidamente regularizadas deliberou-se proceder à
contratação de tarefeira para as limpezas dos edifícios em Requeixo da Autarquia
designadamente Junta de Freguesia, Extensão de Saúde, Centros Sociais, WC Parque
de Merendas e WC Cemitério. --------------------------------------------------------------------------A senhora Carla Lopes de Jesus dará continuidade aos trabalhos de limpeza que já
executava, mas de agora em diante como tarefeira. Será estabelecido com a senhora
um contrato de tarefas pelo qual, mensalmente, ela emitirá um recibo a esta
Autarquia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Realização de protocolo com instituição para contratação de auxiliar da Ação
Educativa e um assistente de gestão autárquica. ------------------------------------------------A gestão escolar designadamente do pessoal auxiliar da Ação Educativa é da
responsabilidade do Município. Dando continuidade à prática de anos anteriores, o
Município de Aveiro optou por delegar esta competência em algumas Juntas de
Freguesia. No nosso caso específico existe uma situação em Requeixo. Para o efeito vai
a Freguesia proceder à elaboração de protocolo com instituição não lucrativa no
sentido de fazer a gestão do pessoal não docente atendendo a que a atual funcionária
auxiliar da educação não tem qualquer vínculo contratual com o Município. -------------Com a mesma instituição será também celebrado protocolo no sentido de assegurar os
serviços de um assistente de gestão autárquica em Requeixo. --------------------------------3 – 1ª Alteração Orçamental ---------------------------------------------------------------------------Aprovada a primeira alteração orçamental que se anexa a esta Ata. Esta alteração
prendeu-se exclusivamente com o facto de ter sido necessário cabimentar novos
montantes na gestão das despesas com pessoal sendo que o valor global orçamentado
não sofreu qualquer alteração. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 6
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 16 dias do mês de Janeiro de dois mil e catorze, às dezanove horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
no polo de Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: ---------------------------------------Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------1-Pagamento do prolongamento da pré-escola em Requeixo do 1º trimestre. ----------Decidiu-se que, devido às dificuldades financeiras, extinguir esse apoio prestado pelo
anterior Executivo da extinta Freguesia de Requeixo. --------------------------------------------2- Abertura e fecho do Cemitério de Requeixo ---------------------------------------------------Encarregou-se a tarefeira Carla Lopes de Jesus da tarefa de fechar e abrir os portões do
cemitério em Requeixo. ----------------------------------------------------------------------------------3- Manutenção automóvel -----------------------------------------------------------------------------Deliberou-se a aquisição de dois pneus para a carrinha da Junta de Freguesia. -----------4- Mapa de Férias -----------------------------------------------------------------------------------------Para dar cumprimento à lei será elaborado um mapa de férias de todos os funcionários
desta Autarquia. Já se solicitou junto dos serviços administrativos a execução desta
tarefa com a maior brevidade possível. --------------------------------------------------------------5- Estágio curricular ---------------------------------------------------------------------------------------Formulou-se candidatura a um estágio curricular, sem qualquer encargo financeiro
para a Autarquia. O estagiário de Web Design procederá à elaboração de novo Web
Site da Autarquia. ------------------------------------------------------------------------------------------A entidade promotora do estágio será o CESAE (Centro de Serviços e Apoio às
Empresas) e o estágio decorrerá entre 5 de Fevereiro e 18 de Março num total de 200
horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 7
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 30 dias do mês de Janeiro de dois mil e catorze, às dezassete horas,
reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz no polo de Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------------Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------1- Preenchimento IRS ------------------------------------------------------------------------------------Aprovada a deliberação de apoio ao preenchimento do IRS à população da Freguesia.
Considerando a Tabela de Taxas e Licenças em vigor, o valor a cobrar será de €5,00
(cinco euros) sendo que estarão isentos do pagamento da taxa todos os munícipes
desempregados ou portadores de deficiência. -----------------------------------------------------2- Ação de Formação -------------------------------------------------------------------------------------Teve início no passado dia 29 de Janeiro nova ação de formação. Esta formação em
Decoração de Espaços será promovida pela Proeducare e realizar-se-á na sede da Junta
de Freguesia por um período de 25H que decorrerá entre 29 de Janeiro a 25 de
Fevereiro às segundas e quintas feiras das 9h00 às 12h00. -------------------------------------Pela ocupação do espaço, a Autarquia será receberá uma pequena compensação
monetária. ---------------------------------------------------------------------------------------------------3- Análise dos trabalhos efetuados no mês de Janeiro -----------------------------------------Sobre este assunto, o presidente informou que foram efetuados trabalhos de
regularização de passeios e valetas em vários pontos da freguesia. Procede-se neste
momento a uma enorme operação de limpezas de valetas em toda a extensa área da
freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------4- Definição de futuras intervenções na Freguesia -----------------------------------------------A limpeza de valetas irá concluir-se durante o mês de Fevereiro. Em Nariz será
melhorada a fonte do Olho, enquanto que em Requeixo se construirá um muro na rua
da Ponte, após a cedência dos proprietários. -------------------------------------------------------5-Análise da reunião entre o Município e a Freguesia a 24 de Janeiro ---------------------O senhor Presidente da Junta de Freguesia esteve, juntamente com o Secretário da
Junta e a colaboradora (Fátima Dias), reunido com o senhor Presidente da Câmara
Municipal de Aveiro. Foram abordados vários assuntos, dos quais se destacam os
seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Foi assumido pelo Município as dívidas indicadas pela Junta de Freguesia. De todos os
valores apurados só se considerou dívida o valor das obras realizadas e pagas. Os
valores protocolados cujas obras ainda não se realizaram foram considerados
compromissos; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Foi esta Autarquia informada que o Município procederá aos pagamentos do valor
em dívida apenas a partir do mês de Março ou Abril; ---------------------------------------------
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- Neste ano de 2014 apenas haverá Delegação de Competências no âmbito da
Educação (Gestão do Pessoal não Docente); -------------------------------------------------------- As Delegações de Competências para o ano 2015 e a reforma da Carta Educativa
serão definidas até Outubro de 2014. ----------------------------------------------------------------6- Delegação de Competências – Gestão do Pessoal não Docente --------------------------Aprovado pelo Executivo o Contrato de Delegação de competências entre Município
de Aveiro e Freguesia que diz respeito à Gestão do Pessoal não Docente. Este contrato
abrangerá com retroatividade desde o dia 01 de Janeiro a funcionária Ana Margarida
da Silva Oliveira em funções na escola do Primeiro Ciclo em Requeixo. ---------------------Mensalmente esta Autarquia receberá o montante de €805,00 (oitocentos e cinco
euros) para despesas referentes a esta funcionária. ----------------------------------------------7- Protocolo Aceav ----------------------------------------------------------------------------------------Em virtude de a auxiliar de Educação Ana Margarida da Silva Oliveira não ter qualquer
vínculo contratual com o Município e se encontrar em funções na Escola de Requeixo
urge a realização de contrato de trabalho. Na medida em que é impossível, por
questões legais, à Junta de Freguesia proceder à elaboração desse contrato solicitou-se
à ACEAV- Associação da Comunidade Educativa de Aveiro que o fizesse.
Assim, aceitou-se as condições da referida Associação pelo que de Janeiro a Julho
serão transferidas para a Associação as verbas necessárias para o pagamento da
funcionária. --------------------------------------------------------------------------------------------------8- Venda de sepultura no Cemitério de Nariz -----------------------------------------------------Aprovada a venda da sepultura n.º 24 da folha 12 do Cemitério Velho de Nariz, 1ª Fase,
a pelo valor de €300,00 (trezentos euros). ----------------------------------------------------------Note-se que, a título excepcional, a venda foi feita de acordo com a tabela da taxas e
licenças da extinta Freguesia de Nariz em virtude de a venda estar já apalavrada com o
anterior Executivo. ----------------------------------------------------------------------------------------9- Intervenção do público -------------------------------------------------------------------------------A senhora Maria Natália Jesus Rocha Martins, moradora na rua Cabeça da Eireira, nº48
Nariz, veio informar que junto à sua casa existem dois buracos resultantes das obras
atuais. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Presidente da Junta informou proceder de imediato à informação das
entidades responsáveis (Proteção Civil, ADRA e CMA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 8
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 27 dias do mês de Fevereiro de dois mil e catorze, às dezassete horas,
reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz no polo de Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------1- Análise e decisão relativamente a coimas IMTT -----------------------------------------------Relativamente a este assunto o Presidente da Junta informou que a extinta Junta de
Freguesia de Requeixo foi multada pelo IMTT com cinco coimas no valor total de
5512,50€ (cinco mil, quinhentos e doze euros e cinquenta cêntimos) – três coimas no
valor de 1250,00€ (mil, duzentos e cinquenta euros), uma de 300,00€ (trezentos euros)
e outra de 262,50€ (duzentos e sessenta e dois euros e cinquenta cêntimos) acrescidas
de juros de mora. Foi formulado pelo atual Executivo um pedido ao IMTT para o
pagamento da dívida em 24 meses. No entanto, o IMTT apenas concedeu o prazo de
12 meses para o pagamento. O próximo dia 5 de Março é a data do pagamento da
primeira prestação. ----------------------------------------------------------------------------------------2- Alteração do transporte escolar em Requeixo -------------------------------------------------Quanto ao transporte escolar em Requeixo o senhor Presidente da Junta informou que
a partir do próximo dia 6 de Março este vai ser assegurado por um autocarro alugado.
Esclareceu os presentes que não foi fácil ter a aprovação do atual presidente da
Câmara Municipal de Aveiro a assumir o pagamento do transporte até ao final do ano
letivo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Análise dos protocolos entre a extinta Junta de Freguesia de Requeixo e
instituições locais ------------------------------------------------------------------------------------------Após uma profunda análise aos protocolos efetuados entre a extinta Junta de
Freguesia de Requeixo e as Associações locais, entendeu o Executivo que estes
precisam de ser revistos pois o seu conteúdo não é esclarecedor. Vai-se proceder às
alterações necessárias para serem votados numa próxima Assembleia de Freguesia. ---4- Resumo das atividades efetuadas -----------------------------------------------------------------O senhor Miguel Silva, Secretário do Executivo, resumiu as atividades desenvolvidas
em toda a Freguesia, designadamente: limpeza de valetas e de Fontes, limpeza de
caleiras nos edifícios públicos, aplicação de grelhas nas estradas, aplicação de telha
plástica no abrigo da Taipa, reparação de passeios, poda de árvores, reparação da fuga
de água no Cemitério de Requeixo, candidatura ao Infarmed para abertura de Posto de
Farmácia, reuniões para debater futura sede do Museu Etnográfico e Rota dos
Moinhos, apoio à implementação do Projeto REAGIR, organização do Passeio Convívio
a Oliveira do Hospital. ------------------------------------------------------------------------------------5- Futuras intervenções ----------------------------------------------------------------------------------Nesta matéria neste momento não é possível à Junta de Freguesia implementar
intervenções que impliquem gastos financeiros. No entanto, prosseguir-se-á com a
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limpeza de valetas e aquedutos, construção do muro da Rua da Ponte em Requeixo,
apoio ao preenchimento de IRS para a população em geral e aplicação de nova
tubagem de água em ambos os Cemitérios de Requeixo e de Nariz. -------------------------6- Intervenção do público -------------------------------------------------------------------------------Houve as seguintes intervenções do público: o senhor Manuel de Melo Pinheiro
questionou se o o antigo Presidente da Junta de Freguesia de Requeixo já entregou o
material da Junta que tem na sua posse. Questionou também se a atuação do artista
Gonçalo José na comemoração do Dia da Freguesia do ano 2013 ainda estava em
dívida (levantou esta questão porque disse ser conhecedor de o antigo Presidente da
Junta ter divulgado junto da população que pagou ao artista pessoalmente). Comentou
também que considera um abuso o uso pessoal da Quinta da Costa pelo antigo
Presidente da Junta de Freguesia de Requeixo que chegou já até a cortar madeira para
proveito próprio. Na medida em que observou um funcionário da atual Freguesia a
picar as paredes da Residência Paroquial questionou se esta iria sofrer obras de
remodelação. Por fim, sugeriu a reparação do aqueduto junto ao rego da Igreja e da
estrada do Cabedelo em frente à Casa do Sol Poente. -------------------------------------------Relativamente às questões do senhor Manuel Pinheiro o senhor Presidente da Junta
começou por responder que ainda não foram entregues na Junta pelo seu antecessor
quaisquer pertences da Autarquia. Sobre a atuação do artista Gonçalo José a fatura
ainda está por pagar tendo a nova autarquia assumido a dívida. Informou ainda que há
a possibilidade de o artista emitir nova fatura para cobrar valor dos juros pelo atraso
no pagamento que é já demasiado prolongado. Afirmou ainda o Presidente de Junta
que não é apenas esta fatura que está em dívida. Há muitas outras dívidas antigas da
extinta Junta de Freguesia de Requeixo. Quanto ao uso da Quinta da Costa já oficiou a
Câmara Municipal de Aveiro na pessoa do seu Presidente a informar da situação.
Convém não esquecer que este é um assunto que diz respeito exclusivamente à
Câmara Municipal de Aveiro com quem foi feito o negócio. Quanto à Residência
Paroquial, a pedido do senhor Vereador, Dr. Capão Filipe, verificou-se se a casa foi
construída com adobes e pedra de Eirol. Por fim, quanto às reparações sugeridas estas
estão previstas para quando o estado do tempo melhorar e a Câmara Municipal
disponibilizar máquinas para o efeito. ---------------------Interveio também o senhor João Coutinho Carvalho que aconselhou o corte das
árvores na Rua Direita do Carregal em virtude de os passeios serem demasiado
estreitos não permitindo a passagem de cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé.
Informou também que fazem falta placas delimitadoras entre os vários lugares da
Freguesia propondo que, com a nova organização territorial da Freguesia, se
uniformize a sinalética. Solicitou também o empenho da Junta no embelezamento do
centro do Carregal que, na sua opinião, tem sido esquecido. Afirmou ainda que
continua por corrigir a situação junto à casa da senhora Aida no Carregal resultante da
acumulação de água. Por fim, alertou para o mísero estado da Rua das Quintas, em
Mamodeiro, sendo um local de acesso à Zona Industrial. ---------------------------------------O senhor presidente informou que também considera importante o abate das árvores
na Rua Direita do Carregal porque de facto não se pode dar o uso devido aos passeios.
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Aliás, foi efetuado trabalho idêntico na Rua do Barreiro na Taipa pelos mesmos
motivos. Quanto às placas delimitadoras o senhor Secretário informou que no
mandato anterior a Câmara Municipal de Aveiro fez um levantamento de toda a
toponímia que era necessário alterar. É uma situação que tem que “tirar da gaveta” e
rever novamente com o novo Executivo camarário. Quanto ao embelezamento do
Centro do Carregal, o Executivo assume que merece uma rápida intervenção, pois após
a demolição das casas feita pelo Executivo anterior nada foi feito. A questão é que, de
momento, quer a Junta de Freguesia como a Câmara Municipal não têm meios de
suportar as obras de requalificação. Relativamente à acumulação de águas junto à casa
da senhora Aida, esta situação já está sinalizada assim como outras idênticas que, em
breve, serão solucionadas. Por fim, no que diz respeito à Rua das Quintas o senhor
Presidente informou que esta estrada esteve no plano de alcatroamentos do anterior
Executivo da Câmara Municipal. Porém, por motivos alheios à sua vontade como
Presidente da Junta de extinta Freguesia de Nª Sra de Fátima, a obra não se
concretizou. -------------------------------------------------------------------------------------------------Interveio por último o senhor Adalberto Lima para solicitar a reparação da Travessa da
Rua da Lavoura em Requeixo e para lamentar a quebra da promessa do atual
Presidente da Câmara em ralação ao transporte escolar das crianças em Requeixo. ----Nesta matéria, o senhor Presidente da Junta informou que, tal como outros
arruamentos, também o da Travessa da Lavoura estão sinalizados e foram já
informados ao Município. Quanto ao transporte escolar, esclareceu que na sua
campanha eleitoral o que atual Presidente da Câmara garantiu foi honrar e assumir os
compromissos do Executivo anterior até Dezembro de 2013, o que cumpriu. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 9
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 27 dias do mês de Março de dois mil e catorze, às dezassete horas,
reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz na sua sede em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos:
Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------- Denominação oficial da Freguesia ------------------------------------------------------------------Na última sessão de Assembleia de Freguesia ficou pendente a questão da designação
da atual Freguesia. De acordo com o disposto no nº 1, artigo 3º da Lei 11-A/2013 de 28
de Janeiro “são criadas as freguesias constantes das colunas B e C do anexo I da
presente lei que dela faz parte integrante”. Das referidas colunas consta a seguinte
designação “Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz”, não sendo mencionada “União das
Freguesias de” sendo que noutros municípios é mencionada a “União de Freguesias”.
Posto isto, entendeu-se por bem utilizar a designação “Freguesia de Requeixo, Nª Sra
de Fátima e Nariz”. ----------------------------------------------------------------------------------------Uma vez suscitada a dúvida contactou este Executivo a CCDR Centro – Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que nos prestou o seguinte
esclarecimento: --------------------------------------------------------------------------------------------“Quanto à nova designação da Freguesia, cumpre esclarecer que (…) a designação
jurídica da nova Freguesia é “União das Freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de
Fátima e Nariz” (…). O Despacho n.º 11540/2013 (…) de 5 de setembro de 2013 prevê a
designação simplificada “Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz” (…) para efeitos de
compatibilização com as bases de dados, ferramentas informáticas e sistemas de
informação dos serviços e organismos públicos tutelados pelos signatários do referido
despacho. (…)”. ---------------------------------------------------------------------------------------------Deste parecer emitido pela Diretora de Serviços de Apoio Jurídico e à Administração
Local, Dra Maria José L. Castanheira Neves, depreende-se que a designação oficial da
Freguesia é “União das Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz”, podendo ser
também utilizada a fórmula breve “Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz”. -- Candidatura a medida do IEFP -----------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade candidatura à medida Estágio Emprego do IEFP para
recrutamento de profissional na área da gerontologia para apoio à população idosa na
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Estágio da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro ---------------------------Acolhimento, em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro e a Escola Superior de
Saúde da Universidade de Aveiro, de nove estudantes do curso de gerontologia desde
o dia 10 de Março até ao dia 24 de Abril do corrente. O grupo dos nove alunos foi
dividido entre Nariz e Nª Sra de Fátima e promovem a aplicação de inquéritos à
população idosa, bem como rastreios e consultas gerontológicas e outras atividades
com a população idosa. -----------------------------------------------------------------------------------
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- Prova de Pesca -------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade a realização de prova de pesca em Requeixo no próximo
dia 01 de Junho. A organização será em parceria com a Associação de Pesca Desportiva
da Beira Litoral. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Protocolos de colaboração para utilização de espaços públicos para a prática
desportiva ---------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada por unanimidade a minuta de protocolo de colaboração para a utilização de
espaços públicos para a prática desportiva designadamente as aulas de aeróbica e
zumba a decorrer na freguesia. Oportunamente estes protocolos serão sujeitos a
apreciação pela Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------- Atividades desenvolvidas -----------------------------------------------------------------------------Instalação de sistema de abastecimento de águas nos cemitérios de Nariz e Requeixo;
conclusão da reparação dos passeios na Taipa; reparação de passeio junto ao
aqueduto em Requeixo; organização do Passeio Sénior a Oliveira do Hospital e apoio
ao preenchimento do IRS em suporte papel – 1ª Fase. ------------------------------------------- Revisão Orçamental 2014 -----------------------------------------------------------------------------Aprovada a 1ª Revisão Orçamental para o ano 2014 de onde constam as seguintes
alterações significativas: introdução das rúbricas 02.02.25.05 “Membros das mesas de
voto – Eleições Europeias” e 06.02.03.05.02 “Gestão do Pessoal não docente – 1º Ciclo
de Requeixo”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Prestação de Contas do período financeiro de 30/09/2013 a 31/12/2013 --------------Analisado o relatório de atividades e contas de gerência referente ao período de
30/09/2013 a 31/12/2013, este foi aprovado por unanimidade. Da análise dos Fluxos
de Caixa resulta o saldo para a gerência seguinte no valor de 6599,33€ (seis mil,
quinhentos e noventa e nove euros e trinta e três cêntimos) sendo que 2884,27€ (dois
mil, oitocentos e oitenta e quatro euros e vinte e sete cêntimos) respeitam à Execução
Orçamental e 3715,06€ (três mil, setecentos e quinze euros e seis cêntimos) às
Operações de Tesouraria. --------------------------------------------------------------------------------- Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------------------------De forma a evitar o vandalismo, optou-se por aplicar no Parque de Merendas um
placard informativo com as regras de utilização. --------------------------------------------------- Intervenção do público ---------------------------------------------------------------------------------O senhor Manuel Ferreira Lourenço, residente no Sobreiro (Bustos) solicitou ao
Executivo da Junta de Freguesia que se desloque a Nariz para delimitar propriedades.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 10
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 24 dias do mês de Abril de dois mil e catorze, às dezassete horas, reuniram
publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz no polo de Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------------------------Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------1-Análise da comunicação da Autoridade Tributária --------------------------------------------O senhor Presidente da Junta deu a conhecer o processo que está a decorrer na
Autoridade Tributária relativamente à utilização de Gasóleo Agrícola pela extinta Junta
de Freguesia de Requeixo. O Presidente da Junta foi contactado pelos serviços da
Alfândega no sentido de averiguar em qual ou quais veículos da propriedade da extinta
Junta de Freguesia de Requeixo teria sido utilizado esse combustível, sendo que não
era detentora de cartão de gasóleo agrícola. -------------------------------------------------------Ficou comprovado que nenhum dos veículos da sua propriedade utilizou esse
combustível, embora existissem nos arquivos de contabilidade faturas da sua
utilização. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Aguarda-se decisão final deste processo. ------------------------------------------------------------2-Passeio Sénior -------------------------------------------------------------------------------------------Acordou-se a data de realização do Passeio Sénior anual para o dia 20 de Junho. Nesta
viagem poderão apenas participar os cidadãos residentes na Freguesia com idade igual
ou superior a 60 anos. Atendendo a que esta é uma atividade exclusivamente dedicada
à população mais idosa o seu custo será menor comparativamente com outras viagens
já realizadas pela Junta de Freguesia. -----------------------------------------------------------------3-Análise do pedido da Associação Juvenil de Requeixo para utilização do Bar da
Pateira --------------------------------------------------------------------------------------------------------Deferida e proposta da Associação Juvenil de Requeixo para a utilização do Bar da
Pateira. A concessão iniciará no próximo dia 01 de Maio até ao primeiro fim-desemana de Agosto. ----------------------------------------------------------------------------------------4-Análise do convite – portal nacional dos municípios e freguesias ------------------------Deferido o convite para adesão gratuita ao portal nacional dos municípios e freguesias.
5-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 217 – Talhão 8, destinado a sepultura de uso
particular e familiar, a Fátima da Conceição Martins das Neves residente na Rua
Direita, Mamodeiro. ---------------------------------------------------------------------------------------6-Outros assuntos -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor Tesoureiro, Sr. António Filipe, informou que o CEI José Ruivo regressou às
suas funções no passado dia 22 de Abril. Informou ainda que é necessário: proceder à
pintura da porta e janela do exterior da biblioteca tal como a limpeza da mesma;
remover o restante entulho da limpeza de valetas em Verba; dar continuidade à

21

ATAS

limpeza de valetas em Nariz; limpar a envolvente da Capela na Vessada e adquirir uma
escada de 2,5m para o Cemitério de Nariz. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 11
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 30 dias do mês de Maio de dois mil e catorze, às dezassete horas, reuniram
publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz no polo de Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos:
Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------1-Renovação do contrato de prestação de serviços de Bebiana Ferreira Gonçalves ---Aprovada a renovação do Contrato de Prestação de Serviços, na modalidade de
Contrato de Avença, durante o período de tempo compreendido entre 02 de junho de
2014 e 01 de Dezembro de 2014. Este contrato tem a finalidade assegurar a assistência
técnica na gestão pública e autárquica da Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de
Fátima e Nariz. O pagamento é efetuado em duodécimos mensais de 600,00€
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------------2- Comunicação da Autoridade Tributária ----------------------------------------------------------A respeito do processo a decorrer na Autoridade Tributária sobre a utilização indevida
de gasóleo agrícola pela extinta Junta de Freguesia de Requeixo, foi a atual Freguesia
condenada ao pagamento de coima no valor de 375,00€ (trezentos e setenta e cinco
euros). --------------------------------------------------------------------------------------------------------3-Convívio de pesca desportiva em Requeixo -----------------------------------------------------Colaboração com a Associação de Pesca Desportiva no convívio de pesca desportiva
em Requeixo a realizar no próximo dia 01 de Junho. ---------------------------------------------4- Preenchimento IRS ------------------------------------------------------------------------------------Apoio ao preenchimento do IRS à população de Freguesia: Requeixo – 86; Nª Sra de
Fátima – 111; Nariz – 10. ---------------------------------------------------------------------------------5-Limpeza marginal da Pateira e Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima -------------Deliberada a limpeza da marginal da Pateira bem como o Parque de Merendas de Nª
Sra de Fátima. -----------------------------------------------------------------------------------------------6- Parque de Merendas de Nariz ----------------------------------------------------------------------Deliberada a cedência do Parque de Merendas de Nariz no próximo dia 15 de Junho
para o Centro Paroquial de S. Pedro. -----------------------------------------------------------------7-Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima -------------------------------------------------------Deliberada a cedência do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima no próximo dia 8
de Junho para o Dia da Comunidade Paroquial.
8- Cemitério de Requeixo -------------------------------------------------------------------------------Deliberada a pintura dos muros e cruzeiro no Cemitério de Requeixo. ----------------------9- Rua Central Requeixo ---------------------------------------------------------------------------------Concluída a aplicação do paralelo na Rua Central em Requeixo. -------------------------------
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10- Transferência de titularidade de sepultura ---------------------------------------------------Aprovada a transferência de titularidade de sepultura n.º 59 sita no Cemitério do Viso,
Talhão 2 a Manuel Simões Pinheiro, portador do Cartão de Cidadão n.º 00529600 5
ZZ5, residente na Rua Direita, n,º 118 Póvoa do Valado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 12
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos doze dias do mês de Junho de dois mil e catorze, às dezassete horas,
reuniram os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
na sede em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos:
Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------1 - Transferência de titularidade de sepultura ----------------------------------------------------Aprovada a transferência de titularidade da sepultura n.º 111 sita no Cemitério Velho
de Requeixo, Talhão Sul a Maria de Fátima Martins Pires, portadora do Bilhete de
Identidade n.º 1621115-4, residente na Rua Direita, n.º 145, Carregal. ----------------------2- Permuta João Coutinho de Carvalho (Prédio rústico Carregal) ---------------------------Receção e análise de proposta para permuta de prédio rústico sito no Carregal
apresentada pelo senhor João Coutinho de Carvalho que se anexa a esta Ata. Da
análise desta proposta deliberou-se propor a situação à Assembleia de Freguesia. ------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 13
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 26 dias do mês de Junho de dois mil e catorze, às dezassete horas,
reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz na sua sede, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes
assuntos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------1-Passeio sénior – ponto de situação ----------------------------------------------------------------O executivo entende que o passeio sénior atingiu os objetivos delineados,
nomeadamente no que diz respeito ao convívio da população, tal como à receção do
senhor Manuel Freitas. -----------------------------------------------------------------------------------2-Aulas de música -----------------------------------------------------------------------------------------O senhor Paulo Castanheira, professor de música, propôs ao Executivo o ensino de
música em Nª Sra de Fátima nas seguintes condições: -------------------------------------------Local: Sala na Sede da Junta de Freguesia (Nª Sr.ª de Fátima) a ceder para o efeito
mediante protocolo com a Junta de Freguesia; ----------------------------------------------------Dia de realização da atividade: quintas-feiras; -----------------------------------------------------Horário: conforme número de alunos, possivelmente das 16:30 às 20:30 horas; ---------Data de início: logo que possível; ----------------------------------------------------------------------Duração: indefinida – no mínimo, um ano; ----------------------------------------------------------Descrição da atividade: ensino de música, nomeadamente de instrumentos musicais
diversos (guitarra/viola, guitarra portuguesa, teclado, etc.) e formação musical, a
interessados de qualquer idade (a partir dos 6 anos); --------------------------------------------Analisada a sua proposta o Executivo entende que é uma atividade de grande interesse
para a Freguesia. Propõe-se a utilização da sala de formação na sede da Junta de
Freguesia que está disponível no horário pretendido. -------------------------------------------Para o efeito, considerando que esta será uma atividade com fins lucrativos para o
senhor professor, propõe-se o pagamento mensal, a título de aluguer de instalações,
no valor de 25,00€ (vinte e cinco euros). ------------------------------------------------------------3-Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima ----------------------------------------------------------Aprovada a seguinte comunicação a apresentar na próxima reunião de Assembleia de
Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------“Como certamente será do conhecimento geral a Extensão de Saúde de Nª Sra de
Fátima está privada dos serviços de médico de família desde o dia 12 de Março do
corrente ano ininterruptamente. Durante algum tempo ainda usufruiu dos serviços
administrativos e de enfermagem, mas também estes foram suprimidos a partir do dia
13 de Maio. Já no dia 13 de Março o Executivo, na pessoa do seu Presidente, oficiou o
Centro de Saúde de Aveiro no sentido de repudiar mais esta ausência por tempo
indeterminado de médico de família, mas também a solicitar a colocação temporária
de médico em sua substituição. Apesar dos diversos telefonemas a insistir para obter
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uma resposta, apenas em 14 de Maio o senhor Diretor Executivo do ACES, entidade
reguladora, informou esta autarquia que não havia possibilidade para a substituição
temporária do médico ausente por atestado. Na primeira semana de Junho reuniu o
senhor Presidente da Junta em conjunto com uma cidadã da Freguesia que se
predispôs a acompanhá-lo com o senhor Diretor Executivo do ACES. Desta reunião
resultou a promessa do senhor Diretor de, a partir do dia 16/06/2014, colocar um/a
médico/a de família duas a três vezes por semana em substituição do clínico ausente.
Com a devida autorização e consentimento do senhor Diretor Executivo do ACES, os
serviços administrativos da Junta de Freguesia informaram a população de que haveria
médico a partir da data referenciada. Não só tal como não aconteceu, como quer por
parte do ACES como do Centro de Saúde de Aveiro não houve qualquer justificação.
Aliás, por ordem do Executivo, os serviços administrativos da Junta de Freguesia
contactaram por telefone ambos os serviços que se mostraram incapacitados para dar
uma resposta informando até que o senhor Diretor Executivo do ACES teria entrado
em período de férias precisamente a partir do dia 16/06/2014. Posto isto, revoltada, a
população de Nª Sra de Fátima tomou a iniciativa de recolher reclamações individuais
acerca desta situação. Essas reclamações foram entregues na secretaria da sede da
Junta de Freguesia e devidamente remetidas para o Centro de Saúde de Aveiro.
Embora este não seja um assunto no âmbito das competências da Junta de Freguesia,
esta Autarquia repudia veementemente esta situação e apoia a população. Assim,
pretende-se que também a Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz se pronuncie.” --------------------------------------------------------------------------------------4- Prestação de serviços de jardinagem -------------------------------------------------------------Cessada a prestação de serviços a partir do dia 01 de Julho com a senhora Tessalia
Faifer a quem se pagava mensalmente a quantia de 50€ (cinquenta euros) pelos
serviços de jardinagem em Nª Sra de Fátima. Contratados os serviços de Fabrício
Estanqueiro para o mesmo efeito pelo valor de 45€ (quarenta e cinco euros) por mês.
5-Trabalho Comunitário ---------------------------------------------------------------------------------Deferida a aceitação do serviço comunitário de Fernando Manuel Martins Valente
solicitada pela Direção Geral da Reinserção e Serviços Prisionais - Equipa do Baixo
Vouga. --------------------------------------------------------------------------------------------------------6 -Mapa de férias ------------------------------------------------------------------------------------------Alteração do Mapa de Férias da funcionária Adriana Domingues que passará a incluir a
primeira semana de Agosto. Assim as suas férias serão do dia 1 ao dia 22 de Agosto,
num total de 15 dias úteis. Nestas três semanas em que o polo de Nariz estará
encerrado estipular-se-ão dias e horários específicos excecionais de atendimento ao
público. Quem se responsabilizará por essa função é o senhor Tesoureiro António
Filipe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------7- Mobilidade interna intercarreiras ---------------------------------------------------------------Considerando a conveniência para o interesse público, designadamente a eficácia e
eficiência dos órgãos dos serviços, de acordo com o preceituado nos artigos 59º, 60º,
61º 62º e 63º do Capítulo IV da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro conjugado com o
disposto no Capítulo III, artigo 34º da Lei do Orçamento de Estado para 2014, Lei 83-
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B/2013 de 31 de Dezembro, propõe-se a mobilidade interna intercarreira para a
funcionária Maria de Fátima Lavoura Dias. ----------------------------------------------------------Considerando a recente agregação de Freguesias e o aumento das responsabilidades
da funcionária, uma vez que esta detém relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado na Carreira e Categoria de Assistente Operacional propõe-se,
com início a 01/07/2014, a mobilidade intercarreira para a Categoria e Carreira de
Assistente Técnica. ----------------------------------------------------------------------------------------Preenchidos os requisitos necessários, designadamente: ---------------------------------------- Conveniência para o interesse público -------------------------------------------------------------- Mobilidade dentro do mesmo órgão ----------------------------------------------------------------- Relação jurídica de emprego público ----------------------------------------------------------------- Categoria apropriada ao exercício das funções que a trabalhadora exerce ---------------- Titularidade de habilitação académica adequada ------------------------------------------------- Comum acordo entre a trabalhadora e o Órgão Executivo ------------------------------------- Dotação prevista no Orçamento para 2014 -------------------------------------------------------- Vaga existente no Mapa de Pessoal -----------------------------------------------------------------Prevê-se, de acordo com o disposto no artigo 34º da Lei 83-B/2013 de 31 de
Dezembro, a revisão do cargo, categoria e carreira ainda não revista nos termos da Lei
12-A/2008 de 27 de Fevereiro. -------------------------------------------------------------------------A remuneração da trabalhadora colocada em situação de mobilidade intercarreira será
acrescida para o nível remuneratório superior mais próximo daquele que corresponde
ao seu posicionamento na categoria de que é titular que se encontra previsto na
categoria cujas funções vai exercer. ------------------------------------------------------------------8-Inscrições para a praia -------------------------------------------------------------------------------Deliberou-se avançar com esta atividade, pois não acarreta custos para a autarquia.
Foram abertas as inscrições para toda a população da Freguesia para os meses de
Julho e Agosto. Para o efeito contratar-se-á os serviços de empresa rodoviária e cada
inscrito suportará as despesas inerentes ao transporte. -----------------------------------------9-Protocolos de comparticipação financeira – Associações locais ---------------------------Deliberada a elaboração de protocolos de comparticipação financeira com Associações
locais, designadamente Associação Recreativa e Cultural da Barroca, Associação
Teatral de Fátima, Rancho Folclórico Nª Sra da Nazaré, Associação Desportiva de Nariz,
Grupo Folclórico do Carregal e Grupo Cultural e Recreativo da Taipa. -----------------------A todas estas associações se atribuirá, a título de apoio anual, o valor de 500,00€
(quinhentos euros). ---------------------------------------------------------------------------------------O atual Executivo pauta-se por uma política de equidade e, portanto, é de realçar que
o critério de distribuição passou não só pelo volume de atividades de cada Associação,
como também pelas contrapartidas que algumas das restantes associações têm ou
tiveram num passado recente que nem todas tiveram. ------------------------------------------10- CEI – Contrato Emprego Inserção ----------------------------------------------------------------Após nova candidatura à medida Contrato Emprego Inserção foi esta Autarquia
contemplada com quatro pessoas atualmente em situação de desemprego que

29

ATAS

iniciarão funções para a Junta de Freguesia pelo período de tempo de seis meses no
próximo dia 07 de Julho. ---------------------------------------------------------------------------------11-Substituição do Presidente -------------------------------------------------------------------------Atendendo que, no mês de Julho, o senhor Presidente do Executivo, Antero Santos, se
vai ausentar temporariamente do país, deliberou-se delegar no Secretário, Miguel
Silva, a sua substituição. ---------------------------------------------------------------------------------12- Alteração Orçamental -------------------------------------------------------------------------------Aprovada a 1ª Alteração ao Orçamento das Despesas que se anexa a esta Ata. ----------13 - Ordens de Pagamento e Ordens de Pagamento de Tesouraria -------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao primeiro semestre de 2014 da
OP 1 à 399. Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria referentes ao
primeiro semestre de 2014 da OPT 1 à 178. --------------------------------------------------------14 - Trasladação --------------------------------------------------------------------------------------------Deferidos os pedidos de trasladação dos defuntos Maria Vieira dos Santos, Alfredo
Francisco Braz e Maria Ludovina Braz dos Santos depositados na Capela n.º 6 do
Cemitério do Viso. -----------------------------------------------------------------------------------------15 - Obras Capela nº 6 – Cemitério do Viso --------------------------------------------------------Atendendo ao estado de ruina da Capela n.º 6 do Cemitério do Viso desta Freguesia e
que a Junta de Freguesia desconhece quem serão todos os herdeiros, deliberou-se a
elaboração de Alvará. Este, com fundamentos legais, obrigará todos os herdeiros a
comparecer em local, data e hora definidos pela Junta de Freguesia para, em conjunto,
definir prazos de obras a efetuar. ---------------------------------------------------------------------16 -Venda da sepultura ----------------------------------------------------------------------------------Aprovada a venda da sepultura n.º 5, sita no Cemitério de Nariz, Talhão A da 2ª Fase a
Carlos dos Santos Pedra Contribuinte Fiscal n.º 142.666.165, portador do Bilhete de
Identidade n.º 652780 9, residente na Rua da Pedra, nº 8, Nariz. ------------------------17 - Concessão de terreno para sepultura ----------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério Novo” – Requeixo,
designada por Sepultura n.º 9 – Talhão B, destinado a sepultura de uso particular e
familiar, a Augusto Estima Ferreira residente na Rua Direita, 105 - Carregal. --------------17 - Transferência de titularidade de sepulturas -------------------------------------------------Aprovada a transferência de titularidade da sepultura n.º 2 sita no Cemitério Novo de
Requeixo, Talhão B a Augusto Estima Ferreira, portador do Bilhete de Identidade n.º
3056648, residente na Rua Direita, n.º 105 Carregal. ---------------------------------------------Aprovada a transferência de titularidade da sepultura n.º 205 sita no Cemitério do
Viso, Talhão 4 a Maria da Purificação dos Santos Macedo Oliveira, portadora do Bilhete
de Identidade n.º 1455940, residente na Rua do Ramal, n.º 8 Póvoa do Valado. ---------Aprovada a transferência de titularidade da sepultura n.º 291 sita no Cemitério do
Viso, Talhão 4 a Maria Idalete Brás Dias, portadora do Bilhete de Identidade n.º
7168693, residente na Rua do Ramal, nº 22 Póvoa do Valado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 14
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 31 dias do mês de Julho de dois mil e catorze, às dezassete horas, reuniram
publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------1 - Trasladação --------------------------------------------------------------------------------------------Deferidos os pedidos de trasladação dos defuntos Maria Vieira dos Santos, Alfredo
Francisco Braz e Maria Ludovina Braz dos Santos depositados na Capela n.º 6 do
Cemitério do Viso. -----------------------------------------------------------------------------------------2 – Transferência de titularidade de sepulturas -------------------------------------------------Aprovada a transferência de titularidade da sepultura n.º 125 sita no Cemitério do
Viso, Talhão 3 a Maria Teresa de Carvalho Parada, portadora do Bilhete de Identidade
n.º 3336015, residente na Rua do Castelo, n.º 1 Mamodeiro. ---------------------------------3 – Atribuição de Subsídio de Transporte aos eleitos da freguesia------------------------Deliberou-se favoravelmente a atribuição mensal do subsídio de transporte aos eleitos
desta freguesia, sendo que, para o Presidente da Junta de Freguesia, considerando a
regularidade mensal das deslocações, fixa-se um valor limite diário de 26kms. Para o
efeito deverá preencher-se mensalmente o Boletim de Itinerário (modelo 683 INCM)--4 – Ordens de Pagamento -------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de julho, da OP
400 à 479. ----------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Receitas Ordens de Pagamento de
Tesouraria/Pagamentos ---------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria/Pagamentos
referentes ao mês de julho de 2014 da OPT-P 179 à 180 e aprovadas todas as Ordens
de Pagamento de Tesouraria/Receitas referentes ao mês de janeiro a julho de 2014 da
OPT-R 1 à 265. ----------------------------------------------------------------------------------------------6 – Guias de Recebimento -----------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes aos meses de janeiro a
julho de 2014 da GR n.º 1 à 346 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe

32

ATAS

ATA N.º 15
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e oito dias do mês de Agosto de dois mil e catorze, pelas dezassete
horas, reuniram-se publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo,
Nª Sra de Fátima e Nariz, o Presidente Antero Maques dos Santos, o Secretário Miguel
António Costa Silva e o Tesoureiro António Augusto Martins Filipe, no pólo de
Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Obras de Requalificação Patrimonial e Ambiental ------------------------------------------Dá-se a conhecer publicamente que esta Junta de Freguesia, durante o mês de agosto
procedeu às seguintes intervenções: -----------------------------------------------------------------•
limpeza geral de valetas na freguesia; ------------------------------------------------------•
limpeza das instalações desportivas da Associação Desportiva de Nariz; ----------•
pintura do cemitério de Nariz; ----------------------------------------------------------------•
reparação e pintura fonte da Costeira (Nariz); --------------------------------------------•
pintura da área exterior do Centro Social do Carregal; ---------------------------------•
reparação da habitação social nº1 – Costa do Meio/Requeixo; ----------------------•
limpeza dos caminhos rurais que se encontram intransitáveis (para um melhor
acesso por parte dos bombeiros em caso de combate a eventuais incêndios florestais,
e como medida preventiva contra incêndios); -----------------------------------------------------•
travamento da água da Lagoa da Pateira (conforme parceria entre Agência
Portuguesa para o Ambiente, Junta de Freguesia de Fermentelos, União de Freguesias
de Recardães e Espinhel, União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira e União de
Freguesias de Requeixo, Nª Srª de Fátima e Nariz). ----------------------------------------------2 – Apoio aos Bombeiros (Novos e Velhos) da Cidade de Aveiro ----------------------------Deliberou-se realizar uma campanha de angariação de fundos para ajudar
monetariamente os bombeiros novos e bombeiros velhos de Aveiro, para aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual e outros equipamentos de apoio logístico,
nomeadamente através da realização de almoço convívio de angariação de fundos.
Esta iniciativa teve lugar no dia 10 de agosto de 2014, no parque de merendas de
Requeixo, junto à Lagoa da Pateira, apresentando-se um balanço positivo, tendo
rendido o valor total de 1010,00€ (mil e dez euros), que foram entregues através de
vale de correio a cada instituição: Associação Humanitária de Bombeiros Guilherme
Gomes Fernandes - Bombeiros Novos de Aveiro e Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Aveiro – Bombeiros Velhos de Aveiro respetivamente, no
valor de 505,00€ (quinhentos e cinco euros) cada. -----------------------------------------------3 – Voto de agradecimento---------------------------------------------------------------------------Esta Junta de Freguesia deliberou agradecer publicamente a doação efetuada pela Srª
Carminda Marques Ferreira Ribeiro, natural de Nariz e atualmente residente na Rua do
Roque nº 11 Palhaça, a favor desta Junta de Freguesia, em concreto a sepultura nº 5
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do talhão A do cemitério da 2ª fase de Nariz, ao que este executivo vem agradecer e
enaltecer publicamente a sua doação. ---------------------------------------------------------------4 – Processo de execução fiscal N.º 0101201400302244 – Instituto de Segurança
Social de Aveiro -----------------------------------------------------------------------------------------Esta Junta de Freguesia deparou-se com um processo de execução fiscal para cobrança
coerciva de dívida certa e exigível, datado de 2014-07-27, proveniente do Instituto de
Segurança Social - Aveiro, cuja dívida em cobrança totaliza o valor de 56.315,68€,
respeitante à extinta Junta de Freguesia de Nariz. Esta dívida, segundo factos
apurados, respeita à existência de diversas omissões contributivas, entre os anos de
2004 a 2009, daquela Junta de Freguesia, no valor global de 38.994,50€, acrescidos de
juros de mora, respeitante à taxa relativa aos trabalhadores por conta de outrem
(32,60%) e à taxa relativa aos trabalhadores pensionistas (23,10%). O atual executivo
da União de Freguesias de Requeixo, Nª Srª de Fátima e Nariz, sem capacidade
financeira e dotação orçamental para o pagamento da dívida supra, pretende recorrer
da decisão, e na impossibilidade daquela vir a ser favorável à autarquia, solicitar o
devido pagamento em prestações. -------------------------------------------------------------------Intervenção do público – Interveio o cidadão Manuel de Melo Pinheiro, residente em
Requeixo, tendo solicitado que o nível de travamento de água na Lagoa da Pateira seja
reduzido, dado que a água já está a entrar nos campos agrícolas, com consequências
negativas para os agricultores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 16
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e nove dias do mês de Agosto de dois mil e catorze, pelas dezassete
horas, reuniram-se os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz, o Presidente Antero Maques dos Santos, o Secretário Miguel António
Costa Silva e o Tesoureiro António Augusto Martins Filipe, na sede da freguesia, onde
foram tratados os seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – 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 203 – Talhão 8, destinado a sepultura de uso particular e
familiar, a Laurinda de Jesus Lameiro Ferrão, portadora do Bilhete de Identidade n.º
6582791, residente na Rua/Estrada Nacional 235 – Mamodeiro – Nª Sra de Fátima,
conforme alvará n.º 9-A/2014. -------------------------------------------------------------------------2 – Transferência de titularidade de sepulturas -------------------------------------------------Aprovada a transferência de titularidade da sepultura n.º 177 - Talhão 3, sita no
Cemitério do Viso, Nª Sra de Fátima, a favor de Maria Maia e Silva, portadora do
Bilhete de Identidade n.º 3401413, residente na Póvoa do Valado-Nª Sra de Fátima,
conforme alvará de transferência de titularidade n.º 10-A/2014.
3 – Contrato Emprego Inserção -----------------------------------------------------------------------Procedeu-se à submissão de candidatura à medida Contrato Emprego-Inserção para a
Autarquia para uma pessoa na área de limpeza de valetas, com a valência de carta de
condução de trator, a iniciar funções para a Junta de Freguesia pelo período de tempo
de doze meses após aprovação do pedido e seleção do candidato.
4 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de agosto, da OP
480 à 541. ----------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Receitas Ordens de Pagamento de
Tesouraria/Pagamentos ---------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria/Pagamentos
referentes ao mês de agosto de 2014 da OPT-P 181 à 182 e aprovadas todas as Ordens
de Pagamento de Tesouraria/Receitas referentes ao mês de agosto de 2014 da OPT-R
266 à 281. ----------------------------------------------------------------------------------------------------6 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de agosto de 2014
da GR n.º 347 à 376---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da qual se
lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. ---------------------------
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O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: António Augusto Martins Filipe

ATA N.º 17
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos doze dias do mês de setembro de dois mil e catorze, pelas dezassete horas,
reuniram-se os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, o Presidente Antero Maques dos Santos, o Secretário Miguel António Costa Silva
e o Tesoureiro António Augusto Martins Filipe, na sede da freguesia, onde foram
tratados os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Apreciação e votação do contrato de delegação de competências em matéria de
educação/pessoal não-docente ----------------------------------------------------------------------No âmbito das Delegações de Competências da Câmara Municipal de Aveiro a favor da
União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz em matéria de gestão do
pessoal não docente (auxiliares de ação educativa) para os Jardins de Infância de
Requeixo e Nariz, ano letivo 2014/2015, decidiu esta Junta de Freguesia aprovar o
respetivo contrato de Delegação de Competências, que será colocado à apreciação e
votação da Assembleia de Freguesia na próxima sessão ordinária de 30 de setembro
do ano corrente.-------------------------------------------------------------------------------------------Para o exercício destas competências, a CMA obriga-se a transferir para a União de
Freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz a importância de 19.160,16€
(dezanove mil, cento e sessenta euros e dezasseis cêntimos), a pagar em onze
prestações, uma de € 921,04 (novecentos e vinte e um euros e quatro cêntimos) e dez
no valor de € 1.823,91 cada (mil, oitocentos e vinte e três euros e noventa e um
cêntimos), no período compreendido entre 15 de setembro de 2014 e 31 de julho de
2015.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Deferimento do orçamento apresentado pela ACEAV e celebração de protocolo de
intervenção – educação pré- escolar---------------------------------------------------------------Atendendo à aceitação do contrato de delegação de competências mencionado no
ponto 1 desta ata, e considerando que as atividades desenvolvidas no âmbito da
Educação Pré-Escolar são atividades de interesse das freguesias e a existência e
disponibilidade da Associação da Comunidade Educativa de Aveiro (ACEAV), entidade
sem fins lucrativos, que desenvolve a sua atividade prioritariamente na região de
Aveiro, cujo objeto estatutário consiste em “promover o Desenvolvimento Local e
Regional da Educação”, após análise do orçamento apresentado por esta entidade
para garantir o regular funcionamento das atividades nos Jardins de Infância de
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Requeixo e Nariz desta freguesia, no que diz respeito ao apoio e acompanhamento às
atividades com crianças, limpeza e segurança nas instalações de acordo com
competências próprias das juntas de freguesia e nelas delegadas, em conformidade
com a vontade expressa desta junta de freguesia e ACEAV, celebrar-se-á um Protocolo
de Intervenção para o período de 15 Setembro a 31 de Julho de 2015, onde a Junta de
Freguesia se obriga a pagar à ACEAV a quantia total de 19.045,15€ (Dezanove mil e
quarenta e cinco euros e quinze cêntimos), em prestações mensais de 1.813,82€ (mil
oitocentos e treze euros e oitenta e dois cêntimos).----------------------------------------------3 -Transporte escolar – 1º ciclo e jardim de infância – ponto de situação---------------De forma a garantir que as crianças que frequentam o 1º ciclo e o Jardim de Infância
de Requeixo e que residem nos lugares mais distantes do estabelecimento de ensino,
nomeadamente dos lugares do Carregal e Taipa, esta junta de freguesia diligenciou
todos os esforços junto da Câmara Municipal de Aveiro, no sentido de esta entidade
colaborar com esta autarquia na disponibilização de transporte escolar no ano letivo
2014/2015, à semelhança dos anos letivos anteriores.-------------------------------------------A Câmara Municipal de Aveiro, estando sensível à questão por nós colocada, deliberou
favoravelmente, apresentando a sua proposta, considerando as condições financeiras
atuais: os alunos que residam a mais de três kms da Escola terão passe gratuito; os
alunos que residam a menos de três kms da Escola terão de pagar o passe, no valor de
28,30€/mês, podendo, deste modo incluir as crianças de Requeixo, Carcavelos/Eirol.
Relativamente às crianças do jardim de infância, uma vez que não existe a figura de
“transporte escolar” o passe não seria o de estudante mas sim o passe social normal,
sendo que a vigilância destas crianças ficaria à responsabilidade dos encarregados de
educação.---------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Capela n.º 6 Cemitério do Viso – NªSrª de Fátima – ponto de situação das obras
Decidiu esta Junta de Freguesia convocar os herdeiros quem manifestaram interesse
em manter os seus direitos sobre a capela nº 6 – Cemitério do Viso, Nª Sra de Fátima,
para o dia 17/09/2014, na sede desta autarquia, considerando o termo dos 60 dias
para se manifestarem, conforme edital n.º 6/2014.-----------------------------------------------5 – 2ª Revisão Orçamental e 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano----------------------Aprovada a 2ª Revisão ao Orçamento e 1ª Revisão das Grandes Opções do Plano que
se anexa a esta Ata, e que será levada à apreciação e votação na próxima assembleia
de freguesia, em 30 de setembro de 2014. ---------------------------------------------------------6 – Recursos Humanos do mapa de pessoal da Freguesia--------------------------------------Deu-se a conhecer nesta data o início do período de licença de maternidade da
colaboradora Maria de Fátima Lavoura Dias, com previsão de duração de 5 meses,
sendo que a colaboradora Isabel Maria Rodrigues Andrade, atualmente ao serviço no
pólo de Requeixo, irá prestar temporariamente os serviços na área de Nª Sra de Fátima
(efetuando-se mensalmente o pagamento adicional do subsídio de transporte
conforme parecer emitido pela ANAFRE) -----------------------------------------------------------
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Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 18
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aos vinte e seis dias do mês de setembro de dois mil e catorze, às dezassete
horas, reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª
Sra de Fátima e Nariz, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Obras de Requalificação Patrimonial e Ambiental------------------------------------------Dá-se a conhecer publicamente que esta Junta de Freguesia, durante o mês de
setembro, procedeu às seguintes intervenções: --------------------------------------------------Limpeza dos logradouros da fonte do Casal e Sanguinheira/Requeixo;-----------------------Início das obras de Requalificação do parque de merendas de Requeixo, no âmbito do
programa Polis Ria de Aveiro; --------------------------------------------------------------------------Conclusão da pintura do Centro Social de Requeixo; ---------------------------------------------Pintura da fachada do armazém de Requeixo; -----------------------------------------------------Limpeza e arrumação do armazém de Requeixo; --------------------------------------------------Conclusão dos serviços de requalificação da habitação social nº 1 Costa do Meio
(Requeixo); --------------------------------------------------------------------------------------------------Realização de duas fundações no cemitério de Requeixo e Nariz; ----------------------------Reposição de equipamento de abastecimento água no campo desportivo da
Associação Desportiva de Nariz; -----------------------------------------------------------------------Ligação da água e luz nos sanitários públicos da Póvoa do Valado; ---------------------------Limpeza da residência paroquial de Requeixo. ----------------------------------------------------2 – Horário do autocarro da Moveaveiro – Linha 2 – Adaptação às necessidades da
população local ------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que os horários atuais desta carreira que servem esta Autarquia não
estão adequados às reais necessidades da população, principalmente dos estudantes,
procedeu-se, junto da Moveaveiro, ao pedido de reposição do autocarro a meio da
manhã na linha 2, nomeadamente às 10:30h, bem como a antecipação do horário das
14h10 no sentido Póvoa do Valado - Aveiro para dar apoio aos alunos/trabalhadores
que tenham que se apresentar nas aulas/empregos a partir das 13h30.Também se
solicitou a alteração do horário da carreira das 16h12 para um mais tarde, no sentido
de recolher os alunos que saem do liceu depois daquele horário. ----------------------------3 – Atividades recreativas e desportivas na freguesia ----------------------------------------Esta Junta de Freguesia deliberou favoravelmente à realização de atividades de âmbito
recreativo (musical) e desportivo, pelo que irá celebrar-se um protocolo de
colaboração com Paulo Sérgio Pereira Castanheira, Cartão de Cidadão n.º 105274798ZZ9, NIF 21527210, no sentido de serem criadas condições para a prática de
atividades culturais e recreativas, nomeadamente a dinamização de aulas de música na
Freguesia, cedendo assim a sala de formação sita na sede da Freguesia de Requeixo,
Nª Sra de Fátima e Nariz, às quintas-feiras, das 16h00 às 21h00 para a docência de
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música, com o custo mensal de 25,00€ (vinte e cinco euros), por prazo de 10 meses, a
contar da data de celebração do protocolo. --------------------------------------------------------Deliberou-se igualmente dar continuidade às aulas de ginástica e zumba a decorrer na
freguesia, nas mesmas condições da época anterior, nomeadamente o pagamento de
uma taxa de utilização dos edifícios da freguesia, e dar continuidade ao projeto
“Hidroginástica” funcionando esta junta de freguesia como um elo de ligação entre os
cidadãos interessados nesta modalidade e as Piscinas Sporting Club de Aveiro. ----------4- 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 206 – Talhão 8, destinado a sepultura de uso particular e
familiar, a Maria da Encarnação Fernandes de Oliveira, portadora do Bilhete de
Identidade n.º 7982453-6, residente em Mamodeiro – Nª Sra de Fátima, conforme
alvará n.º 11-A/2014. -----------------------------------------------------------------------------------5 - Obras Capela nº 6 – Cemitério do Viso --------------------------------------------------------Atendendo ao estado de ruína da Capela n.º 6 do Cemitério do Viso – Nª Sra de Fátima
depois de convocados os herdeiros que se manifestaram interessados naquela dentro
dos prazos estipulados no edital n.º6/2014, para reunião em 17/09/2014 na sede desta
freguesia, dá-se a conhecer o conteúdo desta, conforme se anexa. --------------------------6 – Agradecimento Público à Câmara Municipal de Aveiro ---------------------------------Deliberou-se agradecer publicamente, na sessão ordinária da Assembleia Municipal de
29 de setembro, a atuação da CMA, agradecendo a colaboração manifestada com esta
freguesia, em matéria de educação escolar, nomeadamente na sua colaboração com o
transporte escolar para Requeixo, no novo ano letivo 2014/2015.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ATA N.º 19
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e catorze, às dezassete horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de setembro, da
OP 542 à 652. ----------------------------------------------------------------------------------------------2 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Receitas ---------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria/Receitas referentes ao
mês de setembro de 2014 da OPT-R 282 à 297. ---------------------------------------------------3 – Guias de Recebimento -----------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes a mê de setembro de
2014 da GR n.º 377 à 413--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ATA N.º 20
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e catorze, às dezassete horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------Ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------1- Retificação do montante a transferir pela CMA a favor da União de freguesias de
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, no âmbito do contrato de delegação de
competências em matéria de educação/pessoal não-docente -----------------------------Considerando a atualização do salário mínimo nacional, a CMA procedeu à revisão do
contrato de delegação de competências em matéria de educação/pessoal nãodocente, entretanto aprovado por esta junta de freguesia, aos 12 dias do mês de
setembro, conforme ata n.º 17, e aprovado na 3ª sessão ordinária de assembleia de
freguesia em 30 de setembro de 2014, ao que se obriga a transferir para a União de
Freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz a importância de €
19.829,82 (dezanove mil, oitocentos e vinte e nove euros e oitenta e dois cêntimos), a
pagar em onze prestações, uma de € 921,04 (novecentos e vinte e um euros e quatro
cêntimos) e dez no valor de € 1.890,88 cada (mil, oitocentos e noventa euros e oitenta
e oito cêntimos), no período compreendido entre 15 de Setembro de 2014 e 31 de
Julho de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------2 – Retificação do montante a transferir pela Junta de Freguesia a favor da ACEAV,
no âmbito do protocolo de intervenção celebrado em matéria de educação/pessoal
não-docente -----------------------------------------------------------------------------------------------Considerando a atualização do salário mínimo nacional, no âmbito do protocolo de
intervenção celebrado em matéria de educação/pessoal não-docente entre esta
autarquia e a ACEAV, procederemos ao pagamento de 906,91€ (novecentos e seis
euros e noventa e um cêntimos) para o mês de Setembro e 1.877,12€ (mil oitocentos e
setenta e sete euros e doze cêntimos) para os restantes meses, perfazendo a quantia
total de 19.678,11€ (Dezanove mil e seiscentos e setenta e oito euros e 11 cêntimos). 3 – 2ªAlteração Orçamental ----------------------------------------------------------------------------Aprovada a 2ª Alteração ao Orçamento das Despesas que se anexa a esta Ata. ----------4 - Transferência de titularidade de sepulturas -------------------------------------------------Aprovada a transferência de titularidade da sepultura n.º 160 - Talhão 8, sita no
Cemitério do Viso, Nª Sra de Fátima, aos herdeiros de Maria Seabra Maia, a saber:-----António Manuel Seabra Dias, portador do Cartão do cidadão n.º 10936561, válido até
15-02-2016 residente em Travessa da Rua Direita, n.º 9 - Mamodeiro, 3810 Nª Sra de
Fátima, Ana Maria Seabra Dias, portadora do Cartão do cidadão n.º 10934636, válido
até 26-02-2015, residente em Rua de Espinho, Bloco 6, 3º-A 3810-110 Aveiro e Maria
Laurinda Seabra Dias, portador do Cartão do cidadão n.º 11822311, com residência
desconhecida, conforme alvará nº 12-A-2014.-------------------------------------------------------
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5 - Cessação de contrato de prestação de serviços/avença -----------------------------------Dá-se a conhecer que procedeu-se à cessação do contrato de prestação de
serviços/avença entre esta autarquia e Bebiana Ferreira Gonçalves, portadora do
cartão do cidadão n.º13560988 4zz8, contribuinte fiscal n.º237 435 322 4zz8, residente
na Travessa do Ramal, n.º15, Costa do Valado, 3810-810 Oliveirinha, cujo contrato
cessa por mútuo acordo das partes, com efeitos a partir de 31/10/2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ATA N.º 21
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos dez dias do mês de outubro de dois mil e catorze, às dezassete horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------1 – 3ª Alteração Orçamental --------------------------------------------------------------------------Aprovada a 3ª Alteração ao Orçamento das Despesas que se anexa a esta Ata. ----------2 – 1ª Alteração às GOP -------------------------------------------------------------------------------Aprovada a 1ª Alteração às Grandes Opções do Plano que se anexa a esta Ata. ----------3- Concessão de terreno para sepultura ----------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no Cemitério de S. Paio – Requeixo,
designada por Sepultura n.º 9 – Cemitério Novo, Talhão B, destinado a sepultura de
uso particular e familiar, a Fernando Cruz Arede, Bilhete de Identidade n.º2408183, NIF
160504058, residente na Rua Direita, n.º 21, Requeixo, conforme alvará n.º 2B/SP/2014, invalidando assim o alvará n.º 1-B/SP/2014, em nome de Augusto Ferreira
Estima, a seu pedido, por aquisição de sepultura n.º 2 no mesmo cemitério e talhão
(via transferência de titularidade de Augusto Margarido) ---------------------------------------3- Sepulturas abandonadas no Cemitério do Viso – Nª Sra de Fátima---------------------Uma vez que não são conhecidos os concessionários, ou residem em parte incerta,
eventuais familiares/herdeiros da sepultura nº 225 - Talhão 4 e sepultura nº 150 Talhão 3, proceder-se-á à divulgação dos editais n.º 7/2014 e n.º 8/2014,
respetivamente, para comparecerem na sede dos Serviços de Atendimento ao Público
desta Freguesia para fazer prova da titularidade ou legitimidade e declararem se
pretendem ou não conservar os direitos sobre a mesma. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ATA N.º 22
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e catorze, às dez horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: -----------------------------------Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------1- 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 192 – Talhão 8, destinado a sepultura de uso particular e
familiar, a Maria de Fátima Ferreira dos Santos Barroso, portador do Bilhete de
Identidade n.º 6353468, emitido em 13-09-2006 pelo arquivo de identificação de
Lisboa, válido até 13-11-2016, NIF 133708748 residente em Rua Chão Velho, n.º 13,
Póvoa do Valado 3810 Nª Sra de Fátima, conforme alvará n.º 13-A/2014. -----------------2- Recursos Humanos – acidente em exercício de funções ------------------------------------Dá-se a conhecer que no passado dia 16 de outubro do ano corrente ocorreu um
acidente em serviço com o colaborador Paulo Jorge Vieira Simões, contratado pela
medida emprego inserção do Centro de Emprego e Formação Profissional, tendo sido
sujeito a uma pequena intervenção cirúrgica nos hospitais da Universidade de
Coimbra, na vista esquerda, tendo tido alta no dia 17/10/2014.-------------------------------Esta Junta de Freguesia procedeu de imediato à participação do sucedido junto da
entidade seguradora, Açoreana Seguros, através do agente Sr. Horta Ferreira, estando
esta Junta de Freguesia a aguardar que os serviços dos Hospitais da Universidade de
Coimbra devolvam os formulários requeridos pela seguradora devidamente
preenchidos.-------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Construção de valetas e gestão de cemitérios -----------------------------------------------Procedeu-se à construção de uma valeta na Rua da Bica – Mamodeiro e à construção
de oito sepulturas perpétuas no talhão B do cemitério novo de S. Paio de Requeixo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ATA N.º 23
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos trinta dias do mês de outubro de dois mil e catorze, às dezassete horas,
reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz, em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: -----------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 - Intervenção do público: ---------------------------------------------------------------------------O Sr. Carlos Arsénio, residente em Verba, sugeriu que a Junta de Freguesia
pressionasse a Câmara Municipal de Aveiro para rever o PDM na Rua do Carral (Verba)
de forma a ser possível construir naquela zona. ---------------------------------------------------O Presidente de Junta adiantou que também vai propor a mesma medida na Rua do
Salgueiral (Mamodeiro) e na Rua de S. Paio (Requeixo). -----------------------------------------Questionou se era verdade a colaboradora do pólo de Nariz, Adriana Domingues, ser
deslocada daquele pólo para a extensão de saúde de Nª Sª de Fátima às terças e
quintas- feiras. O Presidente de Junta mencionou que após o executivo conversar com
a colaboradora, decidiu-se aceder ao pedido do Doutor Filipe (médico na unidade de
saúde de Nariz) para que ela o acompanhasse no serviço de saúde a prestar em Nª Srª
de Fátima. -------------------------------------------------------------------------------------------------No entanto, neste momento o Sr. Tesoureiro da Junta de Freguesia, António Filipe,
interveio dizendo que não concordava que a colaboradora fosse deslocada dado que
ela só trabalha para a autarquia 14 horas por semana e, entretanto, a Adriana
Domingues já teria consultado um advogado para saber dos seus direitos. Posto isto, o
Sr. Presidente anunciou que a colaboradora não voltaria a acompanhar o médico para
a unidade de saúde de Nª Srª de Fátima. ------------------------------------------------------------Nesta reunião esteve presente a nova direção do Grupo Cultural e Recreativo da Taipa,
que se disponibilizou para colaborar com a autarquia no que fosse necessário.-----------Ficou combinado a Junta de Freguesia ceder tinta para que eles pintem o interior do
edifício Centro Social da Taipa. -------------------------------------------------------------------------2 - Deferimento do orçamento apresentado pela ACEAV para aditamento de recursos
humanos ao protocolo de intervenção celebrado em setembro de 2014------------------Com vista a garantir o regular funcionamento das atividades nos Jardins de Infância e
outras inerentes ao funcionamento da respetiva Junta de Freguesia (Pólo de
Requeixo), em concreto garantir durante o horário normal de funcionamento todo o
apoio administrativo inerente à gestão/organização daquele pólo, no que diz respeito
ao apoio administrativo, deliberou-se colocar uma Adenda ao protocolo de
intervenção celebrado com a ACEAV em 12 de setembro de 2014, e visa definir os
termos da colaboração entre os outorgantes no período de 01 de Novembro de 2014 a
30 de Abril de 2015, conforme consta dos arquivos desta Junta de Freguesia.-------------Pela prossecução dos objetivos definidos e mediante o cumprimento dos princípios
plasmados no Protocolo, a Junta de Freguesia obriga-se a pagar à ACEAV a quantia
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total de 5.641,12€ (cinco mil seiscentos e quarenta e um euros e doze cêntimos),
sendo que os pagamentos serão efetuados até ao dia 23 de cada um dos meses em
que vigora a adenda com as prestações mensais de 904,03€ (novecentos e quatro
euros e três cêntimos) para os meses de Novembro de 2014 a Abril de 2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N.º 24
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e catorze, às dezassete
horas, reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima
e Nariz, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -----------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – 4ª e 5ª Alteração Orçamental ---------------------------------------------------------------------Aprovada a 3ª Alteração ao Orçamento das Despesas que se anexa a esta Ata. ----------2 – 2ª Alteração às GOP -------------------------------------------------------------------------------Aprovada a 1ª Alteração às Grandes Opções do Plano que se anexa a esta Ata. ----------3 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de outubro, da OP
n.º 653 à 725. -----------------------------------------------------------------------------------------------4 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Receitas -----------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria/ Receitas referentes ao
mês de outubro de 2014 da OPT-R 298 a 310. -----------------------------------------------------5 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de outubro de
2014 da GR n.º 414 a 447--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 25
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e catorze, às dezassete horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Escritura de terreno - permuta com João Coutinho de Carvalho -----------------------Conforme deliberação da Junta de Freguesia em Ata n.º 12, datada de 12 de junho de
2014, para permuta de prédio rústico desta autarquia sito no Carregal com João
Coutinho de Carvalho e deliberação pela Assembleia de Freguesia, na 2ª sessão
ordinária de 30 Junho de 2014, aos doze dias de Novembro de 2014 perante o Cartório
Notarial Dr. António Amaral Marques – Aveiro, a Junta de Freguesia cedeu e transferiu
a favor de João Coutinho de Carvalho o prédio rústico sito no Passadouro, inscrito na
matriz sob o art.º 5860 e, João Coutinho de Carvalho cedeu e transferiu para esta Junta
de Freguesia o prédio rústico sito na Cabeça da Azenha inscrito na matriz sob o art.º
1965, bem como a quantia de mil quinhentos e trinta euros, por transferência
bancária/CGD, conforme certidão anexa à presente ata.
2 – Contrato Emprego-Inserção -----------------------------------------------------------------------Procedeu-se à submissão de candidatura à medida Contrato Emprego-Inserção para a
admissão de 2 desempregados para as funções de pedreiro e 1 para as funções de
cantoneiro, a iniciar funções para a Junta de Freguesia pelo período de tempo de doze
meses após aprovação do pedido e seleção do candidato. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ATA N.º 26
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e catorze, às dezassete
horas, reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª
Sra de Fátima e Nariz, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Pedido de revisão iluminação pública na freguesia -----------------------------------------Deliberou-se solicitar à EDP a revisão de todos os pontos de iluminação pública
existentes na freguesia, de forma a garantir uma boa iluminação em todas as áreas e
respetiva eficiência energética.
2 – Agradecimento à EDP pela requalificação das cabines do Carregal e Requeixo -----Deliberou-se agradecer à EDP pelos serviços de requalificação das cabines nos lugares
do Carregal e Requeixo. ----------------------------------------------------------------------------------3 – Iluminação de Natal ----------------------------------------------------------------------------------Considerando as dificuldades financeiras que esta autarquia atravessa no atual período
financeiro, e as dívidas existentes, deliberou esta Junta de Freguesia não colocar
iluminações alusivas à época natalícia, e desta forma cumprir com a Lei dos
Compromissos e Pagamentos em Atraso. -----------------------------------------------------------4 – Atividade solidária" Requeixo, Nª Sª de Fátima e Nariz com coração" ----------------Deliberou-se promover a iniciativa " Requeixo, Nª Sª de Fátima e Nariz com coração",
recolhendo assim bens alimentares, vestuário/calçado e outros bens essenciais, para
posterior distribuição pelos cidadãos mais carenciados da freguesia. -----------------------5 – Lembranças de Natal para as crianças das escolas da freguesia -------------------------Deliberou-se proceder à entrega de uma pequena e simbólica lembrança de Natal aos
alunos das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardim de Infância/Creche da Freguesia
(Requeixo; Mamodeiro/Póvoa do Valado; Nariz) num total de 229 crianças.---------------6 – Obras realizadas na freguesia ---------------------------------------------------------------------Durante o mês de Novembro, esta autarquia realizou as seguintes obras: ------------------Construção de sepulturas perpétuas no cemitério de Requeixo; ------------------------------Limpeza de valetas; ---------------------------------------------------------------------------------------- Pretende-se proceder à manutenção de caminhos rurais da freguesia com recurso
adicional das máquinas da Câmara Municipal de Aveiro.----------------------------------------- Mudança da fechadura da 2ª porta de entrada do armazém da Junta em Nariz;
-Mudança do Forno existente a céu aberto no Parque de Merendas de Nariz para as
instalações que estão cobertas com placa. Este trabalho foi efetuado com apoio do
empilhador da Venemetal. -------------------------------------------------------------------------------Alisamento do retângulo do campo de futebol do Porto D`Ílhavo
-Corte de alguns ramos dos arbustos anexos ao edifício da Junta/Pólo de Nariz que
estavam a obstruir a visibilidade das janelas e do lado da via pública.
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7 – Outros assuntos de interesse para a freguesia -----------------------------------------------Dá-se a conhecer publicamente que no dia 12/11/2014 celebrou-se escritura de
permuta de prédios rústicos entre esta autarquia e João Coutinho de Carvalho. A Junta
de Freguesia cedeu e transferiu a favor de João Coutinho de Carvalho o prédio rústico
inscrito na matriz sob o art.º 5860 e, João Coutinho de Carvalho cedeu e transferiu
para esta Junta de Freguesia o prédio rústico inscrito na matriz sob o art.º 1965, ambos
sitos no lugar do Carregal, bem como a quantia de mil quinhentos e trinta euros.
Dá-se a conhecer publicamente que, de entre as três propostas apresentadas nos
serviços desta autarquia para a aquisição de dumper (sito em Requeixo) deliberou-se
vender a Manuel Albino da Costa Santos, residente em Nª Sra de Fátima, pelo valor de
300,00€, por ser a proposta de valor mais elevado. ----------------------------------------------Informa-se que este executivo esteve presente em reunião com o Instituto de
Segurança Social no dia 10/11/2014 a fim de tratar do assunto da coima aplicada à
extinta Junta de Freguesia de Nariz, sendo que aquele organismo permitiu o
pagamento em 60 prestações mensais no valor de 1147,69€. ---------------------------------8 – Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Contrato de Avença ----------Deliberou este Executivo estabelecer um contrato de Prestação de Serviços, na
modalidade de Contrato de Avença, com o senhor Carlos Manuel Marques Gouveia,
portador do Bilhete de Identidade n.º 10249239, contribuinte fiscal n.º 18090823,
residente na Rua Direita, n.º 448,Vessada 3810 Nariz. -------------------------------------------Este contrato será celebrado durante o período de tempo compreendido entre 01 de
Dezembro de 2014 e 30 de Novembro de 2015 com a finalidade deste assegurar,
sempre que solicitado, a manutenção dos espaços/edifícios públicos, cemitério, vias
públicas e caminhos rurais sob a administração desta freguesia. -----------------------------O pagamento será feito por cada hora de trabalho, sendo que o valor hora é de 7,00 €
(Sete euros) isentos de IVA ao abrigo do artigo 53.º do CIVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ATA N.º 27
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e catorze, às dezassete horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -----------------------Ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------------------------------------2 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de novembro, da
OP n.º 726 à 788. ------------------------------------------------------------------------------------------2 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Receitas e Ordens de Pagamento de
Tesouraria/Pagamentos ---------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria/Pagamentos
referentes ao mês de novembro de 2014 da OPT-P n.º 183 à 198 e aprovadas todas as
Ordens de Pagamento de Tesouraria/Receitas referentes ao mês de novembro de 2014
da OPT-R n.º 311 à 313. ----------------------------------------------------------------------------------6 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de novembro de
2014 da GR n.º 448 à 482--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N.º 28
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, às dez horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 - Contrato de Trabalho ao abrigo da Medida Emprego-Inserção/IEFP --------------------
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Procedeu-se à seleção do candidato Jorge Manuel Caniçais Coutinho portador do
documento de identificação nº 9609471 emitido pelo Arquivo Identificação de Aveiro,
Contribuinte nº 178 387 320,residente na Rua do Rossio, n.º 20, 3810-588 Nariz, que
prestará serviço de cantoneiro pelo período compreendido entre 15-12-2014 e 14-122015.
2 – Trabalho Comunitário a favor da freguesia
Deliberou-se aceitar o cidadão José Carlos Ferreira Matos que prestará 50 horas de
trabalho comunitário na freguesia, na área de jardinagem, conforme proposta do
Serviço de Reinserção Social do Baixo Vouga, e Jeremy Freitas que prestará 70 horas de
trabalho comunitário na freguesia, em serviços diversos.
3 – 6ª, 7ª e 8ª Alteração Orçamental -----------------------------------------------------------------Aprovada a 6ª, 7ª e 8ª Alteração ao Orçamento das Despesas que se encontra
disponível nos arquivos desta autarquia. ------------------------------------------------------------4 – 3ª Alteração às GOP ---------------------------------------------------------------------------------Aprovada a 3ª Alteração às Grandes Opções do Plano que se anexa a esta Ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N.º 29
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, às dez horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 - Mapa de pessoal --------------------------------------------------------------------------------------Aprovado o Mapa de Pessoal para 2015 onde constam para a Categoria de Assistente
Técnico dois lugares preenchidos e dois lugares previstos e para a Categoria de
Assistente Operacional um lugar existente e dois lugares previstos, que será levado à
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apreciação e aprovação em Assembleia de Freguesia de 30 de Dezembro 2014,
conforme documento arquivado na sede da Junta de Freguesia. -----------------------------2 - Tabela de Taxas e Licenças -------------------------------------------------------------------------Aprovada a Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 2015 que será levado à
apreciação e aprovação em Assembleia de Freguesia de 30 de Dezembro 2014,
conforme documento arquivado na sede da Junta de Freguesia. -----------------------------Procurou-se, de forma geral, manter os mesmos valores aplicados no ano em curso,
fazendo apenas um ligeiro aumento no respeitante aos valores aplicados em matéria
de gestão de cemitérios. --------------------------------------------------------------------------------De acordo com a Lei 75/2013 de 12 de Setembro foram atribuídas às Juntas de
Freguesia novas competências designadamente ao nível do licenciamento de
atividades ruidosas, arrumadores de carros e venda ambulante de lotarias. Contudo,
tal como no ano de 2013, considerando o facto de a Câmara Municipal de Aveiro ainda
manter essas mesmas competências e de a Freguesia não ter meios técnicos para o
licenciamento do ruído decidiu este Executivo não comtemplar estas taxas e licenças
para 2015. Oportunamente alterar-se-á a Tabela de Taxas e Licenças, se assim for de
interesse público. ------------------------------------------------------------------------------------------3 - Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano civil 2015 (01/01/2015 a
31/12/2015) ------------------------------------------------------------------------------------------------Apresentado e aprovado o Orçamento para o ano civil de 2015 no valor total de
402.373,00€ quer do lado das Receitas quer do lado das Despesas, que será levado à
apreciação e aprovação em Assembleia de Freguesia de 30 de Dezembro 2014,
conforme documento arquivado na sede da Junta de Freguesia.
4 - Plano de Atividades para 2015 ------------------------------------------------------------------O Plano de Atividades e Orçamento para 2015, tal como em 2014, é condicionado
pelos fundos legais atribuídos a esta Freguesia cujas principais receitas têm origem no
Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF) e Protocolos com o Município de Aveiro. As iniciativas que se pretendem desenvolver poderão ser a nível individual
(exclusivamente da Junta) e a nível coletivo (desenvolvidas em parceria com o
Município de Aveiro, outras Freguesias ou com Associações). ---------------------------------Este plano será levado à apreciação e aprovação em Assembleia de Freguesia de 30 de
Dezembro 2014, conforme documento arquivado na sede da Junta de Freguesia.-------5 - Regulamentos para 2015 ----------------------------------------------------------------------------Aprovado o regulamento de ocupação de edifícios públicos, regulamento dos
cemitérios e regimento da Assembleia de Freguesia para o ano de 2015 que será
levado à apreciação e aprovação em Assembleia de Freguesia de 30 de Dezembro
2014, conforme documento arquivado na sede da Junta de Freguesia.----------------------6 – 9ª a 14ª Alteração Orçamental -------------------------------------------------------------------Aprovada a 9ª e 14ª Alteração ao Orçamento das Despesas que se encontram nos
arquivos desta autarquia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião da qual se
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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: António Augusto Martins Filipe
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATA N.º 30
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, às dez horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1- Concessão de terreno para sepultura ----------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no Cemitério de Nariz, designada por
Sepultura n.º 10, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Maria Odete de
Oliveira Marques, de 70 anos de idade, NIF 120 273 241, portadora do Cartão de
Cidadão n.º 01615007 4ZY5, residente na Rua da Barreira Branca, nº 39, 3810 – 563
Nariz, conforme alvará n.º 3-C/2014. ----------------------------------------------------------------2 – Transferência de titularidade de veículos das extintas juntas de freguesia ---------Considerando a extinção das freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz,
deliberou esta Junta de Freguesia proceder à alteração de titularidade dos veículos
pertencentes aquelas entidades, a favor da “união de freguesias de Requeixo, Nª Sra
de Fátima e Nariz”. ---------------------------------------------------------------------------------------Assim, será alterada a titularidade dos seguintes veículos: ------------------------------------Da extinta freguesia de Requeixo: ------------------------------------------------------------------• Carrinha/Marca Mercedez Benz/Matrícula 17-94-OD-----------------------------------• Reboque AV-49122-------------------------------------------------------------------------------Da extinta freguesia de Nª Sra de Fátima: ----------------------------------------------------------• TRATOR/Marca Fiat 670/Matrícula BH-00-96----------------------------------------------• REBOQUE/Marca Herculano Basculante 3 – 825/Matrícula C-30409 ---------------Da extinta freguesia de Nariz: -------------------------------------------------------------------------• TRATOR/Marca LS CABLE LTD/Matrícula 71-HQ-04 5 ---------------------------------• REBOQUE/Marca GALUCHO/Matrícula L-190135 4 ------------------------------------3 – Encerramento de serviços e atividades das extintas juntas de freguesia ------------
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Considerando a extinção das freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz,
deliberou esta Junta de Freguesia proceder ao cancelamento dos serviços VIA CTT, e
ao encerramento da atividade perante a Segurança Social e da atividade perante a
Repartição das Finanças/Aveiro-2. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
ATA N.º 31
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, às dez horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1- 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 150 - Talhão 3, destinado a sepultura de uso particular e
familiar, a José dos Santos Braz, portador do Bilhete de Identidade n.º 1268086,
emitido em 28/01/1981 pelo arquivo de identificação de Lisboa, vitalicío, residente em
Rua da Capela, n.º 7, Póvoa do Valado 3810 Nª Sra de Fátima, conforme alvará n.º 14A/2014, considerando que não houve interessados a manifestar o interesse nesta
sepultura no período compreendido entre 23 de outubro e 22 dezembro de 2014,
conforme publicação de edital n.º 8/2014 . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 32
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, às dezassete horas,
reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Contrato de Avença ----------Deliberou este Executivo estabelecer um contrato de Prestação de Serviços, na
modalidade de Contrato de Avença, com a senhora Carla Lopes de Jesus, portadora do
Cartão do Cidadão n.º 11167568 5z1, válido até 08/03/2018, contribuinte fiscal n.º 206
463 120, residente na Rua do Calvário, n.º 49, 3800 – 861 Requeixo. Este contrato será
celebrado durante o período de tempo compreendido entre 02 de Janeiro e 31 de
Dezembro de 2015 com a finalidade desta assegurar, sempre que solicitado, as
limpezas dos edifícios em Requeixo da Autarquia designadamente edifício da Junta de
Freguesia/pólo de Requeixo, Extensão de Saúde, Centros Sociais, WC Parque de
Merendas e WC Cemitério. O pagamento será feito por cada hora de trabalho, sendo
que o valor hora é de 5,00 € (cinco euros) isentos de IVA ao abrigo do artigo 53.º do
CIVA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Projeto “Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz com coração” ------------No âmbito deste projeto, a Junta de Freguesia procedeu à distribuição dos cabazes de
natal pelas pessoas mais carenciadas da freguesia, realizados a partir dos donativos em
bens alimentares entregues pelos cidadãos da freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ATA N.º 33
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos trinta e um dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, pelas dezassete horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Nª Srª de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ----------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Encerramento da atividade das extintas juntas de freguesia ----------------------------Considerando a extinção das freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz,
procedeu-se ao encerramento da atividade perante a Repartição das Finanças/Aveiro2.
2- Mobilidade interna intercarreiras -----------------------------------------------------------------Considerando a conveniência para o interesse público, designadamente a eficácia e
eficiência dos órgãos dos serviços, de acordo com o preceituado nos artigos 59º, 60º,
61º 62º e 63º do Capítulo IV da Lei 12-A/2008 de 27 de Fevereiro conjugado com o
disposto no Capítulo III, artigo 34º da Lei do Orçamento de Estado para 2014, Lei 83B/2013 de 31 de Dezembro, a colaboradora Maria de Fátima Lavoura Dias integra a
categoria de Assistente Técnica com efeitos a partir de 31/12/2014 no âmbito da
mobilidade interna intercarreira pelo período de 18 meses, com termo em
30/06/2016.--------------------------------------------------------------------------------------------------3 – 15ª a 23ª Alteração Orçamental e 4ª Alteração às Grandes Opções do Plano -------Aprovada da 15ª à 23ª Alteração ao Orçamento das Despesas e 4ª alteração às
Grandes Opções do Plano que se encontram nos arquivos desta autarquia. ---------------4 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de dezembro, da
OP n.º 789 à 913. ------------------------------------------------------------------------------------------5 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Receitas e Ordens de Pagamento de
Tesouraria/Pagamentos ---------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria/Pagamentos
referentes ao mês de dezembro de 2014 da OPT-P n.º 199 à 227 e aprovadas todas as
Ordens de Pagamento de Tesouraria/Receitas referentes ao mês de dezembro de 2014
da OPT-R n.º 314 à 341. ----------------------------------------------------------------------------------6 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de dezembro de
2014 da GR n.º 483 à 529------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 34
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos cinco dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, pelas dez horas, reuniram os
membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, em
Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Concessão de terreno para sepultura ----------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no Cemitério de Nariz, designada por
Sepultura n.º 5 – Última Fase, folha 88, destinado a sepultura de uso particular e
familiar, a Augusto Manuel Elias Abade, de 54 anos de idade, NIF 155.446.410,
portador do Bilhete de Identidade n.º 5334980, residente na Rua da Direita, nº 269,
3810 – 568 Nariz, conforme alvará n.º 1-C/2015. -------------------------------------------------2 – Concessão de terreno para sepultura ----------------------------------------------------------Deliberada a concessão de uma fração de terreno no “Cemitério S. Paio” – Requeixo,
designada por Sepultura n.º 72 - Talhão 1 – cemitério velho, medindo 2,00 por 1,00
metros, com a área de 2 metros quadrados, destinado a sepultura de uso particular e
familiar a Manuel Lopes da Silva, Cartão do Cidadão com Identidade n.º 437902,NIF
134 270 371, residente na Rua de Viseu, n.º 106 – 1º esq. – Esgueira - Aveiro, conforme
alvará n.º 1-A/TT/2015. ----------------------------------------------------------------------------------3 – Atualização de titularidade da Capela n.º 6 – Cemitério do Viso --------------------------Deliberada a concessão da totalidade da fração 4 da Capela n.º 6 sita no “Cemitério
do Viso” – Nª Sra de Fátima, destinado a capela de uso particular e familiar a Nuno
Miguel da Silva Pinhal, portador do Cartão do cidadão com identidade civil
n.º10876345-5, residente na Rua Direita, n.º 247, Póvoa do Valado 3810-771 Nª Sra de
Fátima, conforme alvará n.º 1-A/TT/2015. ---------------------------------------------------------Deliberada a concessão de 1/3 da fração 3 da Capela n.º 6 sita no “Cemitério do
Viso” – Nª Sra de Fátima, destinado a capela de uso particular e familiar a José dos
Santos Braz, portador do Bilhete de Identidade n.º 1268086, emitido em 28/01/1981
pelo arquivo de identificação de Lisboa, vitalicío, residente em Rua da Capela, n.º 7,
Póvoa do Valado 3810 Nª Sra de Fátima conforme alvará n.º 2-A/TT/2015. ------------------Deliberada a concessão de 1/4 da fração 2 e 1/6 da fração 3 da Capela n.º 6 sita no
“Cemitério do Viso” – Nª Sra de Fátima, destinado a capela de uso particular e familiar
a Hortense da Conceição de Oliveira Barros, portador do Bilhete de Identidade n.º
5575398, emitido em 07/01/2009 pelo arquivo de identificação de Paris (MNE),
residente em Rua da Quinta, n.º 22, Póvoa do Valado 3810-778 Nª Sra de Fátima,
conforme alvará n.º 3-A/TT/2015. -----------------------------------------------------------------------Deliberada a concessão de 1/6 da fração 3 da Capela n.º 6 sita no “Cemitério do
Viso” – Nª Sra de Fátima destinado a capela de uso particular e familiar a Maria
Hortência Braz Barros, portador do Bilhete de Identidade n.º 5117812, emitido em
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18/01/2007 pelo arquivo de identificação de Aveiro, residente na Póvoa do Valado
3810 Nª Sra de Fátima, conforme alvará n.º 4-A/TT/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 35
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e quinze, pelas dezassete horas,
reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz, em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: -----------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Procedimento a adoptar relativo à coima da Segurança Social (processo n.
0101201400302244 e apensos) aplicada à extinta freguesia de Nariz ----------------------Deliberou-se enviar uma exposição ao Ministro da Seg. Social e ao Secretário de
Estado, baseada na informação recolhida e, em último caso, recorrer à justiça. ----------2-Cumprimento do deliberado em Assembleia de Freguesia, relativo ao mapa de
pessoal -------------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberou-se colocar na prática o aprovado em Assembleia de Freguesia, relativamente
à composição do mapa de trabalho e o horário a vigorar. --------------------------------------Decidiu-se avaliar as possibilidades de abrir concursos públicos, de forma a regularizar
os postos de trabalho na autarquia. ------------------------------------------------------------------3-Elaboração de candidaturas à CCDR ---------------------------------------------------------------Deliberou-se avançar com as candidaturas específicas para a construção de casas
mortuárias em Requeixo e Nª Sª de Fátima (em Nariz já existe uma casa mortuária),
atendendo à % de comparticipação (85%) ----------------------------------------------------------4-Balanço das atividades desenvolvidas em 2014 ------------------------------------------------Atendendo à conjuntura financeira da C.M.A., agravado com o surgimento de coimas
avultadas e inesperadas, o executivo desta autarquia entende que o balanço, mesmo
assim, é positivo, já que realizamos obras e reduzimos a despesa e os custos. ------------5 – Atualização de titularidade da Capela n.º 6 – Cemitério do Viso ------------------------* Deliberada a concessão de 1/4 da fração 1 da Capela n.º 6 sita no “Cemitério do Viso”
– Nª Sra de Fátima, destinado a capela de uso particular e familiar a Maria Idalete Brás
Dias, portador do Cartão de Cidadão n.º 07168693-2, emitido pelo arquivo de
identificação de Aveiro, NIF 194671739 residente na Rua do Ramal, n.º 22, Póvoa do
Valado 3810 Nª Sra de Fátima, conforme alvará n.º 5-A/TT/2015. ----------------------------* Deliberada a concessão de 1/4 da fração 1 da Capela n.º 6 sita no “Cemitério do Viso”
– Nª Sra de Fátima, destinado a capela de uso particular e familiar a Celina Maria Maia
Mostardinha Rodrigues, portador do Cartão de Cidadão com identidade civil n.º
8553347-5, emitido pelo arquivo de identificação de Aveiro, NIF 151621853, residente
na Rua do Chaimite, n.º 28, Póvoa do Valado 3810 Nª Sra de Fátima, conforme alvará
n.º 6-A/TT/2015. -------------------------------------------------------------------------------------------4 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de janeiro 2015,
da OP n.º 01 à 84. -------------------------------------------------------------------------------------------
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5 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Receitas e Ordens de Pagamento de
Tesouraria/Pagamentos ---------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria/Pagamentos
referentes ao mês de janeiro de 2015 da OPT-P n.º 1 à 4 e aprovadas todas as Ordens
de Pagamento de Tesouraria/Receitas referentes ao mês de janeiro de 2015 da OPT-R
n.º 1 à 12. ----------------------------------------------------------------------------------------------------6 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de janeiro de 2015
da GR n.º 1 à 39. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 36
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, pelas dezassete horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: -----------------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Tolerância de Ponto – Carnaval 2015 -----------------------------------------------------------Em consonância com a CMA, deliberou este executivo atribuir tolerância de ponto na
3ª feira de carnaval, dia 17/02/2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 37
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, pelas dezassete horas,
reuniram publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: -----------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------1 – Mapa de férias do pessoal -------------------------------------------------------------------------Deliberou-se solicitar às colaboradoras marcação das férias para elaboração do
respetivo mapa até á data limite exigido por lei. --------------------------------------------------2 – Procedimento a adoptar relativo ao incumprimento do inquilino da casa nº 2 da
Costa do Meio em Requeixo ---------------------------------------------------------------------------Deliberou-se oficiar o inquilino residente na habitação social da Costa do Meio, n.º 2
para que no prazo de 60 dias proceda ao pagamento das rendas vencidas ou à entrega
da habitação. ------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Estágio Universidade de Aveiro/ Gerontologia ----------------------------------------------Atendendo à importância do referido estágio, decidiu-se apoiar na totalidade as
atividades sugeridas pela entidade promotora, decorrendo no período de 16 de
Fevereiro a 25 de Março de 2015. ---------------------------------------------------------------------4 – Férias da Páscoa / Ocupação de tempos livres -----------------------------------------------Deliberou-se dinamizar atividades de ocupação de tempos livres para os jovens da
freguesia, sem custos para a Junta de Freguesia, contando com o apoio da CMA na
cedência do transporte. ----------------------------------------------------------------------------------5 – Análise do plano de atividades, orçamentos e atas de tomada de posse dos
corpos gerentes das associações da freguesia -----------------------------------------------------Após a sua efetiva análise e atendendo ao papel importante das nossas colectividades,
deliberou-se agendar uma reunião, com o objetivo de preparar algumas atividades,
bem como explicar os moldes em que se basearão os protocolos de cooperação, que
serão alvo de aprovação em Assembleia de Freguesia. Por fim será proposto a
elaboração de uma agenda cultural para o ano de 2015. ----------------------------------------Intervenção do público: ---------------------------------------------------------------------------------O cidadão Sr. Élio Manuel Simões Martins (Verba), sugeriu o seguinte: ----------------------Reposição da placa “trânsito proibido a veículos com mais de 5t.” na ponte de Verba
-Limpeza da vala da ponte de Verba -------------------------------------------------------------------Limpeza da Rua do Carral (Verba) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 38
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, pelas dezassete horas,
reuniram os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz, em Nª Srª de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -----------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------6 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de janeiro 2015,
da OP n.º 85 à 149. ----------------------------------------------------------------------------------------7 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Receitas e Ordens de Pagamento de
Tesouraria/Pagamentos ---------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria/Pagamentos
referentes ao mês de janeiro de 2015 da OPT-P n.º 5 à 7 e aprovadas todas as Ordens
de Pagamento de Tesouraria/Receitas referentes ao mês de janeiro de 2015 da OPT-R
n.º 13 à 26. --------------------------------------------------------------------------------------------------8 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------Foram aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de janeiro de 2015
da GR n.º 40 à 60. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe
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ATA N.º 39
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos dois dias do mês de março de dois mil e quinze, pelas dezassete horas, reuniram
os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, em
Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------Ordem de trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------Deliberada a concessão de uma fração de terreno no Cemitério de Nariz, designado
por Sepultura n.º 8 – Última Fase – folha 89, medindo 2,00 por 1,00 metros, com a
área de 2 metros quadrados, destinado a sepultura de uso particular e familiar a João
Batista da Cruz Martins, Cartão do Cidadão n.º 07638758 5zy7,NIF 172.396.166,
residente na Rua Direita, nº 213, 3810 – 601 Verba – Nariz. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Sr. 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: António Augusto Martins Filipe

