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ATA N.º 68
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, às dezassete
horas, reuniram os membros do Executivo da União de Freguesias de Requeixo,
Nª Sra de Fátima, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -1 - Plano de Atividades e Orçamento para 2017 -----------------------------------------O Plano de Atividades e Orçamento para 2017 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). ------------------------Neste ano de 2017 mantém-se o acordo de Delegação de Competências para a
Gestão do Pessoal não docente para os Jardins de Infância da Freguesia. ---------Aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2017 que orça num
total quer das Despesas como das Receitas no valor de €462.997,65
(quatrocentos e sessenta e dois mil, novecentos e noventa e sete euros e
sessenta e cinco cêntimos). Na despesa o valor orçamentado está distribuído da
seguinte forma: Despesa Corrente €219.240,00 e Despesa de Capital
€243.757,65. --------------------------------------------------------------------------------------2 - Mapa de pessoal ------------------------------------------------------------------------------Aprovado o Mapa de Pessoal para 2017 onde constam para a Categoria de
Assistente Técnico duas vagas existentes e duas previstas e para a Categoria de
Assistente Operacional uma vaga existente e duas previstas. -------------------------3 - Tabela de Taxas e Licenças -----------------------------------------------------------------Aprovada a Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 2017 conforme
documento anexo. Procurou-se, de forma geral, manter os mesmos valores
aplicados no ano em curso. --------------------------------------------------------------------Mantém-se a situação de a Câmara Municipal de Aveiro exercer competências
ao nível do licenciamento de atividades ruidosas, arrumadores de carros e
venda ambulante de lotarias. Posto isto e ainda pelo facto de a Freguesia não
ter meios técnicos para o licenciamento do ruído decidiu este Executivo não
contemplar estas taxas e licenças para o ano 2017. --------------------------------------
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4 - Alteração Orçamental 2016 ---------------------------------------------------------------Aprovada a 6ª Alteração Orçamental das Despesas para o ano 2016 que se
encontra arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. ------------------5 - Alteração PPI 2016 ---------------------------------------------------------------------------Aprovada a 4ª Alteração ao PPI para o ano 2016 que se encontra arquivada nos
serviços administrativos desta autarquia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 69

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezasseis, às
dezassete horas, reuniram os membros do Executivo da União de Freguesias de
Requeixo, Nª Sra de Fátima, em Requeixo. Foram tratados os seguintes
assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------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 o senhor Carlos Manuel Marques
Gouveia, portador do Cartão de Cidadão n.º 10249239 emitido em 14/11/2014,
válido até 13/11/2019, contribuinte fiscal n.º 18090823,residente na Rua Direita
n.º 448, Vessada 3810-607 Nariz. -------------------------------------------------------------Este contrato será celebrado durante o período de tempo compreendido entre
01 de Dezembro de 2016 e 31 de Maio de 2017 com a finalidade deste
assegurar, sempre que solicitado, a limpeza e conservação dos espaços públicos,
cemitério, vias públicas e caminhos rurais pertencentes à União de Freguesias
de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz ou sob sua administração. -------------------O encargo total do presente contrato é o constante da informação de
cabimento, sendo que os valores em causa estão isentos de IVA ao abrigo do
artigo 53.º do CIVA. -----------------------------------------------------------------------------Como contrapartida do serviço prestado no âmbito do presente contrato, a
Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz pagará o montante
correspondente ao número de horas mencionadas na requisição e constantes
da relação sendo que, estabelecem as partes sendo que o valor hora é de 7€
(sete euros). ---------------------------------------------------------------------------------------2 – Iluminação de Natal -------------------------------------------------------------------------Deliberada a aplicação de iluminação de Natal em todos os lugares da União de
Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------3 - Alteração Orçamental 2016 ---------------------------------------------------------------Aprovada a 7ª Alteração Orçamental das Despesas para o ano 2016 que se
encontra arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. ------------------4 - Alteração PPI 2016 ---------------------------------------------------------------------------Aprovada a 5ª Alteração ao PPI para o ano 2016 que se encontra arquivada nos
serviços administrativos desta autarquia. ---------------------------------------------------
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5 - Trabalho Comunitário ----------------------------------------------------------------------Aceitação de prestação de serviço comunitário do cidadão Paulo Fraga Gomes
por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação Regional de Reinserção
do Centro. O total de horas a cumprir será de 150h. ------------------------------------6 – Ordens de Pagamento --------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de novembro, da
OP n.º 632 à 727. ----------------------------------------------------------------------------------7 – Guias de Recebimento --------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de novembro da
GR n.º 291 à 301. ----------------------------------------------------------------------------------8 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 40 à 42. --------Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 100 à 108. -----9 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------05 de Novembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: ARC Barroca –Formação
de Judo ----------------------------------------------------------------------------------------------09 de Novembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima –
Ação de sensibilização “Cuidados com os pés na pessoa idosa” ----------------------12 de Novembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: GCR Taipa – Concerto da
Orquestra ligeira Art’ Ria ------------------------------------------------------------------------13 de Novembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de
Fátima – Magusto Grupo de Jovens ----------------------------------------------------------20 de Novembro – Salão polivalente da Taipa: Adasma – Recolha de sangue -----26 de Novembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de
Fátima – Projeto “Infância Missionária” -----------------------------------------------------Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de
Fitness/Aeróbica, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 70

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos dezasseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, pelas dezassete
horas, reuniram os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------Ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------Ponto único - Contrato Interadministrativo - Delegação de competências da
Câmara Municipal de Aveiro na União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz. -----------------------------------------------------------------------------------------Analisado o contrato interadministrativo de delegação de competências nesta
União de Freguesias pelo Município de Aveiro entendeu este Executivo que é do
interesse da Freguesia e dos seus habitantes prosseguir com a colaboração com a
Câmara Municipal de Aveiro aprovando o contrato apresentado por unanimidade.
Entre outros, este contrato de delegação de competências é uma ferramenta de
colaboração entre as duas Autarquias essencial para o bom funcionamento da
União de Freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------A verba representa um total de 229.500,00€ (duzentos e vinte e nove mil e
quinhentos euros) e o total de 180 horas de máquina. Permitirão à União de
Freguesias desenvolver trabalhos no âmbito da limpeza de valas e valetas,
manutenção de jardins e espaços verdes, limpeza de bermas e passeios, pequenas
reparações nos passeios, qualificação de caminhos rurais, construção de armazém
em Nª Sra de Fátima, requalificação do Parque de Merendas em Nª Sra de Fátima,
consolidação de estrada e talude e construção de parque de estacionamento junto
ao Cemitério do Viso, montagem de Parque Infantil em Nariz, manutenção e
colocação de placas toponímicas, manutenção de fontes, fontanários e tanques e
manutenção de Polidesportivos. ------------------------------------------------------------------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 71

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos dezanove dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, às dez horas,
reuniram os membros do Executivo da União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra
de Fátima, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------------1 - Comunicação do Presidente ---------------------------------------------------------------Aprovada a comunicação do presidente que se anexa para apresentação à
Assembleia de Freguesia. -----------------------------------------------------------------------2 - Nova rede de transportes públicos
A partir de 01 de Janeiro de 2017 entrará em vigor a nova rede de transportes
públicos AveiroBus – rede intermodal de Aveiro. Os transportes passarão a ser
realizados exclusivamente por esta operadora. Haverá alterações substanciais
ao nível das linhas que poderão ser consultadas em www.aveirobus.pt – circuito
urbano.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------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 72

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, às dezassete
horas, reuniram os membros do Executivo da União de Freguesias de Requeixo,
Nª Sra de Fátima, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: 1 - Toponímia --------------------------------------------------------------------------------------Face ao requerimento apresentado por munícipe residente no lugar da Póvoa
do Valado para atribuição do número de polícia em arruamento sem nome
formalmente atribuído propõe-se que, para o mesmo arruamento, seja
atribuída a denominação atualmente utilizada "Rua das Cotovias". Este pedido
será oportunamente reencaminhado para a Comissão Municipal de Toponímia. 2 – Requerimento de munícipe ---------------------------------------------------------------Foi apresentado a este Executivo requerimento pela senhora Paula Clemente
residente na Vessada que dá conta da pretensão da munícipe, Licenciada em
História, em dar explicações e apoio ao estudo em espaço da União de
Freguesias. ------------------------------------------------------------------------------------------Analisado o requerimento deliberou-se deferir o pretendido pelo que
oportunamente será comunicado à requerente. -----------------------------------------3 - Concessão de terreno para Capela ---------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no Cemitério de Nariz, designada
por Capela n.º 1 - Folha 78 – 1ª Fase, destinado a capela de uso particular e
familiar com a área de 12 metros quadrados, a Milton Costa Ferreira residente
na Rua Engº Silvestre Cunha, n.º 15 3810-571 Nariz e a John Costa Ferreira
residente em 767 Wester Ave, New Ruehelle, N.Y. 10804 USA. ----------------------4 - Concessão de terreno para Capela ---------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de
Fátima, designada por Capela n.º 17, destinado a capela de uso particular e
familiar com a área de 18 metros quadrados, a Manuel Martins dos Santos,
residente na Rua do Raso, n.º 10, Póvoa do Valado, 3810-787 Nª Sra de Fátima. -
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5 - Cessação de contrato de prestação de serviços/avença ------------------------Dá-se a conhecer que se procedeu à cessação do contrato de prestação de
serviços/avença entre esta autarquia e Carla Lopes de Jesus cujo contrato cessa
por mútuo acordo das partes, com efeitos a partir de 01/01/2017.------------------6 – Procedimento concursal -------------------------------------------------------------------No passado dia 02 de dezembro realizaram-se as provas escritas, um dos
métodos escolhidos e aplicados neste procedimento concursal. O próximo
passo deste procedimento é a Avaliação Psicológica dos candidatos admitidos a
concurso para a fase seguinte. ----------------------------------------------------------------7 - Alteração Orçamental 2016 ---------------------------------------------------------------Aprovadas a 8ª e 9ª Alteração Orçamental das Despesas para o ano 2016 que se
encontra arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. ------------------8 - Alteração PPI 2016 ---------------------------------------------------------------------------Aprovada a 6ª Alteração ao PPI para o ano 2016 que se encontra arquivada nos
serviços administrativos desta autarquia. --------------------------------------------------9 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------07 de Dezembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima –
Ação de sensibilização “Sinais vitais – meio de diagnóstico” ---------------------------11 de Dezembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de
Fátima – Festa Catequese -----------------------------------------------------------------------11 de Dezembro – Salão polivalente Taipa: GCR Taipa – Almoço de Natal ---------14 de Dezembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima –
Ação de sensibilização “Atitude positiva na gestão da dor crónica” -----------------16 de Dezembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima –
Festa de Natal --------------------------------------------------------------------------------------18 de Dezembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: ARC Barroca – Almoço de
Natal --------------------------------------------------------------------------------------------------Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de
Fitness/Aeróbica, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ------------------------------------10 – Ordens de Pagamento --------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de dezembro, da
OP n.º 728 à 826. -----------------------------------------------------------------------------------
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11 – Guias de Recebimento --------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de dezembro da
GR n.º 302 à 353. ----------------------------------------------------------------------------------12 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 43 à 48. --------Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 109 à 118. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 73

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos 26 dias do mês de janeiro de dois mil e dezassete, às dezassete horas,
reuniram os membros do Executivo da União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra
de Fátima, em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------------------1 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------07 de Janeiro – Centro Social do Carregal – Grupo Folclórico do Carregal – Jantar
de Natal ---------------------------------------------------------------------------------------------14 e 15 de Janeiro – Centro Social de Requeixo – Festejos em honra de Sto
Amaro ------------------------------------------------------------------------------------------------Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de
Fitness/Aeróbica, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ------------------------------------2 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de janeiro, da OP
n.º 1 à 57. -------------------------------------------------------------------------------------------3 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de janeiro da GR
n.º 1 à 18. -------------------------------------------------------------------------------------------4 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria – OPT 1. ------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 1 à 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 74

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 23 dias do mês de fevereiro de dois mil e dezassete, às dezassete horas,
reuniram os membros do Executivo da União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra
de Fátima, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------------1 - Transportes públicos ------------------------------------------------------------------------No seguimento das diversas reclamações apresentadas pelos utilizadores
residentes na União de Freguesias e a pedido da Assembleia de Freguesia o
Executivo contactou a Câmara Municipal de Aveiro e a Trandesv para dar
conhecimento da insatisfação de todos. Incentivou-se à apresentação das
reclamações no Livro de Reclamações da Transdev e procedeu-se à recolha de
assinaturas. Desde então têm vindo a ser aplicadas diversas atualizações nas
linhas que servem a União de Freguesias designadamente ao nível de percursos
e horários. ------------------------------------------------------------------------------------------A União de Freguesias prossegue a sua luta para a satisfação dos utentes
sobretudo das linhas 4 e 12 que neste momento são as mais desfavorecidas da
Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------2- Construção de Armazém – Nª Sra de Fátima ------------------------------------------Considerando que os armazéns existentes (Requeixo e Nariz) se revelam
insuficientes para armazenamento de todo o material e máquinas da união de
Freguesias foi deliberada a construção de armazém em Nª Sra de Fátima na Rua
do Ribeirinho (Mamodeiro). O local escolhido para a implantação do edifício
gerou alguma controvérsia aos residentes desse local sendo que o Executivo
explicou que não só é a única alternativa disponível em Nª Sra de Fátima, como
o tipo de construção que pretende fazer é visivelmente agradável, não se
tratando de um “barracão” como era a preocupação de alguns dos residentes. –
3 – Trabalhos a realizar -------------------------------------------------------------------------Neste primeiro trimestre do ano prevê-se que se dê início aos seguintes
trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------Requeixo: requalificação do Centro Social de Requeixo; construção de
fundações no cemitério; cimentar o cemitério; lavagem dos cruzeiros de
Requeixo e Taipa; pintura das letras no jardim da Igreja de S. Paio;
desentupimento de aquedutos em Requeixo; alcatroamento da Rua do Canto Requeixo; cobertura da cúpula do Centro Paroquial de Requeixo; pintura da
capela das Almas – Taipa. ------------------------------------------------------------------------
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Nª Sra de Fátima: construção de muro rua da Arrota (Póvoa do Valado) e Rua do
Cabeço da Lavoura (Mamodeiro); construção de passeio na Rua Direita (Póvoa
do Valado); início da construção de armazém; pavimentação da Rua do
Ribeirinho (Mamodeiro); reparação de tanques na fonte da Bica (Mamodeiro). -Nariz: construção de fundações no cemitério; início da construção do Parque
infantil; adjudicação para a requalificação da sala de reuniões da JF em Nariz. --4- Atendimento Social e Acompanhamento Social –RLIS ------------------------------Atendimento Social efetuado na União de Freguesias nos seguintes horários:
Requeixo 3ª feira 9h00 às 12h00; Nª Sra de Fátima 2ª feira 14h30 às 17h30;
Nariz 2ª feira 9h30 às 12h30. ------------------------------------------------------------------O programa Rede Local de Intervenção Social (RLIS) assenta numa lógica de
intervenção articulada e integrada de entidades com responsabilidade no
desenvolvimento da ação social que visa potenciar uma atuação concertada dos
diversos organismos e entidades envolvidas na prossecução do interesse
público e promover a implementação de novos mecanismos de atuação e
diferentes estratégias de ação em resposta às necessidades sociais. ---------------A Rede Local de Intervenção Social (RLIS) é um instrumento privilegiado na
articulação entre as várias entidades multissectoriais representadas nas
estruturas locais com responsabilidades no desenvolvimento de serviços da
ação social. -----------------------------------------------------------------------------------------A RLIS constitui um suporte da ação, permitindo criar sinergias entre os recursos
e as competências existentes na comunidade e integrando perspetivas
inovadoras relativamente à descentralização da intervenção social, baseada na
democracia participativa e na introdução de metodologias de planeamento da
intervenção social no local. ---------------------------------------------------------------------4- Procedimento Concursal --------------------------------------------------------------------Foram realizadas no passado dia 16 de Fevereiro as provas de avaliação
psicológica aos candidatos admitidos seguidas do período de audiência de
interessados. Posteriormente foi aplicado o último método de seleção que foi a
entrevista profissional de seleção. ------------------------------------------------------------Nesta fase o júri irá divulgar os resultados da entrevista. Posteriormente haverá
novo período de audiência de interessados. -----------------------------------------------6 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------19 de Fevereiro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: ADASMA – Recolha de
sangue -----------------------------------------------------------------------------------------------25 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima –
Noite de Fados -------------------------------------------------------------------------------------27 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima –
Carnaval ----------------------------------------------------------------------------------------------
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Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de
Fitness/Aeróbica, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ------------------------------------7 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de fevereiro, da
OP n.º 58 à 183. -----------------------------------------------------------------------------------8 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de fevereiro da GR
n.º 19 à 35. -----------------------------------------------------------------------------------------9 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 2 à 7. ------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 7 à 16. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 75

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 6 dias do mês de Março de dois mil e dezassete, às dez horas, reuniram os
extraordinariamente os membros do Executivo da União de Freguesias de
Requeixo, Nª Sra de Fátima, em Requeixo. Foram tratados os seguintes
assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------1- Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de S. Paio” –
Requeixo, designada por Sepultura n.º 11 – Talhão 2, Cemitério Novo, destinado
a sepultura de uso particular e familiar, a Alípio de Almeida Neves residente na
Rua da Capela - Taipa, nº 24, 3800 – 885 Requeixo. -------------------------------------2- Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de S. Paio” –
Requeixo, designada por Sepultura n.º 35 – Talhão 1, Cemitério Velho,
destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Vítor Manuel Martins da
Silva Gaspar residente na Rua das Rodas, n.º 95 3800-878 Requeixo. --------------3- Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de S. Paio” –
Requeixo, designada por Sepultura n.º 112 – Talhão 2 – Cemitério Velho,
destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Maria Lúcia Soares dos
Santos residente na Rua do Emigrante n.º 6 Carcavelos 3800-696 Eirol. -----------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 190 – Talhão 8, destinado a sepultura de
uso particular e familiar, a Maria de Fátima Ferreira Neto, residente na Rua da
Capela n.º 4B, S. Bento, 3810-814 Oliveirinha. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 76

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos 30 dias do mês de Março de dois mil e dezassete, às dezassete horas,
reuniram os membros do Executivo da União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra
de Fátima, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ----------1-Trabalhos a realizar -------------------------------------------------------------------------Neste segundo trimestre do ano prevê-se que se dê início aos seguintes
trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------Requeixo: construção de valetas; construção de passeio na Rua Direita
(Carregal); início da empreitada na Rua do Raso e Rua do Gorgulho (Carregal) e
Rua da Cancelada (Requeixo); realização de empreitada para suporte de muro
na Rua da Areosa (Carregal). -------------------------------------------------------------------Nª Sra de Fátima: início da requalificação do Cemitério do Viso; construção de
passeios na Rua da Cumieira da Póvoa Valado; empreitada de requalificação
junto à Capela da Póvoa do Valado; pavimentações: Rua da Arrota, Rua Cabeço
da Lavoura, acesso à empresa Bolseira. -----------------------------------------------------Nariz: requalificação do salão nobre da Junta de Freguesia; requalificação do
polidesportivo; construção de muro de contenção na Escola de Verba. ------------2 – Transferência de titularidade de sepultura -------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade da concessão de fração de terreno no
“Cemitério do Viso” – Nª Sra de Fátima, designada por Sepultura n.º 119 –
Talhão 3, destinado a sepultura de uso particular e familiar, Maria Dolores
Tavares Romão Neves, residente na Rua Fernão de Oliveira n.º 1 Ed. Veneza 10º
BT, 3810-184 Vera Cruz. -------------------------------------------------------------------------3- Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de S. Paio” –
Requeixo, designada por Sepultura n.º 12 – Talhão 2, Cemitério Novo, destinado
a sepultura de uso particular e familiar, a Maria Eugénia Lourenço Tavares
residente na Rua do Sobral, n.º 74/76 3800-879 Requeixo. ----------------------------4 - Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz,
designada por Sepultura n.º 3, folha 87 – última fase, destinado a sepultura de
uso particular e familiar, a Vítor Manuel de Jesus Vieira, residente na Rua
Direita, n.º 233, Verba, 3810-601 Nariz e a Rui Jorge de Jesus Vieira, residente
Rua do Porto de Ílhavo nº147, Verba, 3810-601 Nariz. -----------------------------------
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5- Preenchimento IRS ---------------------------------------------------------------------------Deliberado o 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. ------------------------------6 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------08 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima –
Exibição de peça de teatro infantil -----------------------------------------------------------20 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima –
Concurso intergeracional de arranjos primaveris -----------------------------------------26 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia de Nª Sra de Fátima
– Encontro de coros ------------------------------------------------------------------------------Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de
Fitness/Aeróbica, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ------------------------------------7 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de março, da OP
n.º 134 à 211. ----------------------------------------------------------------------------------8 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de março da GR
n.º 36 à 68. -------------------------------------------------------------------------------------9 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria - OPT 8. ------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 17 à 24. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 77

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezassete, às dez horas, reuniram
extraordinariamente os membros do Executivo da União de Freguesias de
Requeixo, Nª Sra de Fátima, em Nª Sra de Fátima. Foi tratado o seguinte
assunto: ---------------------------------------------------------------------------------------------1 - Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz,
designada por Sepultura n.º 12, folha 90 – última fase, destinado a sepultura de
uso particular e familiar, a Leonor Maria Ferreira da Costa, residente na Rua
Sindico, n.º 73, Costa do Valado, 3810-805 Oliveirinha; a Rosa Dolores Ferreira
da Costa Moreira, residente Rua do Forno nº114, 3810-264 São Bernardo e a
Armando Ferreira da Costa Moreira, residente na Rua Direita nº353, 3810-607
Vessada - 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 78

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos 19 dias do mês de abril de dois mil e dezassete, pelas dez horas, reuniram
os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima, em Nª
Sra de Fátima. --------------------------------------------------------------------------------------Ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------1 - Revisão Orçamental 2017 ------------------------------------------------------------------Aprovada a 1ª Revisão Orçamental para o ano 2017 de onde constam as
seguintes alterações significativas: introdução da rúbrica 16.01.01 referente a
saldo da gerência anterior na posse do serviço. ------------------------------------------2 – Revisão PPI ------------------------------------------------------------------------------------Aprovada a 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos que resultou da
introdução do saldo da gerência anterior na posse do serviço. -----------------------3 - Prestação de Contas do período financeiro de 01/01/2016 a 31/12/2016 ---Analisado o relatório de atividades e contas de gerência referente ao período de
01/01/2016 a 31/12/2016, este foi aprovado por unanimidade. Da análise dos
Fluxos de Caixa resulta o saldo para a gerência seguinte no valor de 29.219,84€
(vinte e nove mil, duzentos e dezanove euros e oitenta e quatro cêntimos)
sendo que 28.804,59€ (vinte e oito mil, oitocentos e quatro euros e cinquenta e
nove cêntimos) respeitam à Execução Orçamental e 415,25€ (quatrocentos e
quinze euros e vinte e cinco cêntimos) às Operações de Tesouraria. ----------------4 - Aprovação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações
patrimoniais em 31/12/2016 ------------------------------------------------------------------Analisado e aprovado o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações
patrimoniais em 31/12/2016. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 79

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e dezassete, às dez horas,
reuniram extraordinariamente os membros do Executivo da União de
Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima, em Requeixo. Foram tratados os
seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------1 - Alterações Orçamentais 2017 -------------------------------------------------------------Aprovadas a 1ª e 2ª Alterações Orçamentais das Despesas para o ano 2017 que
se encontram arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. -----------2 - Alterações PPI 2017 --------------------------------------------------------------------------Aprovadas a 2ª e 3ª Alterações ao PPI para o ano 2017 que se encontram
arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

104

ATA N.º 80

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos trinta e um dias do mês de maio de dois mil e dezassete, às dezassete
horas, reuniram os membros do Executivo da União de Freguesias de Requeixo,
Nª Sra de Fátima, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-Procedimento Concursal ---------------------------------------------------------------------Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal
comum para a ocupação de dois postos de trabalho na carreira e categoria de
assistente técnico e de 2 postos de trabalho na carreira e categoria de
assistente operacional aberto por aviso n.º 8816/2016 publicado na 2ª Série do
Diário da República de 14 de julho de 2016. -----------------------------------------------Está concluído o processo de procedimento concursal. Foram admitidos a
concurso os candidatos Carlos Manuel Marques Gouveia, Adriana Vieira
Domingues, Maria de Fátima Lavoura Dias e Bebiana Ferreira Gonçalves. ---------O encerramento do processo foi já publicado em Diário da República e a
admissão dos trabalhadores já foi comunicada à Segurança Social. -----------------2 - Alteração Orçamental 2017 ---------------------------------------------------------------Aprovada a 4 ª Alteração Orçamental das Despesas para o ano 2017 que se
encontra arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. ------------------3 – Alteração PPI 2017 --------------------------------------------------------------------------Aprovada a 4ª Alteração ao PPI para o ano 2017 que se encontra arquivada nos
serviços administrativos desta autarquia. --------------------------------------------------4 – Extensões de saúde de Nariz e Nª Sra de Fátima -----------------------------------Dado o elevado número de reclamações informais acerca do atendimento
médico prestado nas Extensões de Nariz e Nª Sra de Fátima, o Executivo da
União de Freguesias na pessoa do seu Presidente, acompanhado pelo Pároco de
ambas as Paróquias, Padre Pedro Barros, reuniu com o novo Diretor Executivo
do Aces Baixo Vouga, entidade responsável pela gestão destas duas unidades de
saúde. Dessa reunião resultou que o novo diretor, Dr. Pedro Almeida, já estava
inteirado do assunto e que pretende tomar medidas em breve. Entretanto em
junho iniciará funções a nova médica de família, Dra Margarida. --------------------5 - Parque infantil --------------------------------------------------------------------------------Instalação de Parque Infantil no Parque de Merendas em Nariz. Trata-se de um
empreendimento levado a cabo pela União de Freguesias com o apoio da
Câmara Municipal de Aveiro. -------------------------------------------------------------------
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Este espaço encantador que é o parque de Merendas de Nariz pareceu ao
Executivo o local mais apropriado para a instalação deste serviço. A par com os
equipamentos infantis decidiu-se colocar também dois equipamentos séniores
de ginástica para que seja um espaço intergeracional de avós, pais e netos. Este
empreendimento vem acrescentar valor e qualidade a este lugar, já de si dotado
pela generosidade da natureza. ---------------------------------------------------------------6 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------01 de Abril - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Barroca – Convívio ----------------01 de Abril – Centro Social da Taipa – ADR – Jantar de aniversário ------------------13 de Abril – Forno comunitário Largo de Festas de Mamodeiro – CSP NS Fátima
– Cozer dos folares -------------------------------------------------------------------------------19 de Abril – Salão polivalente de Nª Sra de Fátima – CSP NS Fátima – Ídolos
séniores ---------------------------------------------------------------------------------------------05 de Maio – Salão Nobre Junta de Freguesia (Nariz): ADN – Celebração do
aniversário ------------------------------------------------------------------------------------------05 de Maio - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima -----11 de Maio – Salão Nobre Junta de Freguesia (Nariz): Associação de Criadores
de Raça Marinhoa – apoio aos agricultores ------------------------------------------------11 de Maio – Sala de reuniões Junta de Freguesia (Nª Sra de Fátima): Associação
de Criadores de Raça Marinhoa – apoio aos agricultores -------------------------------15 de Maio - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima –
Concurso interinstitucional de bolos ---------------------------------------------------------20 e 21 de Maio - Salão Nobre Junta de Freguesia (Nariz): ADN – VII Mostra de
artesanato ------------------------------------------------------------------------------------------29 de Maio - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Ação de
sensibilização “Burlas a idosos” ---------------------------------------------------------------31 de Maio - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Tarde
de fados ---------------------------------------------------------------------------------------------Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de
Fitness/Aeróbica, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ------------------------------------7 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de abril, da OP n.º
212 à 262. ----------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de maio, da OP n.º
263 à 330. -------------------------------------------------------------------------------------------8 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de abril da GR n.º
69 à 100. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de maio da GR n.º
101 à 143. -------------------------------------------------------------------------------------------9 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 9 à 11 - abril. –
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 12 à 14 - maio.
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 25 à 30 - abril. Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 31 à 39 - maio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------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 81

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezassete, às dezassete
horas, reuniram os membros do Executivo da União de Freguesias de Requeixo,
Nª Sra de Fátima, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Dia Mundial da Criança ---------------------------------------------------------------------Em conjunto com as escolas e IPSS’s da União de Freguesias, o Executivo
preparou atividades para festejar o Dia Mundial da Criança. Os festejos
decorreram durante o dia 1 de junho no Parque de Merendas de Nariz. Pelo
facto de o total de crianças das escolas da Freguesia ser um número
relativamente elevado, procedeu-se à sua divisão em dois grupos: manhã e
tarde. Todas as crianças puderam usufruir de passeio em comboio turístico,
sessões de leitura, participação em jogos Recreativos e Tradicionais e usufruir
do novo parque infantil cuja inauguração ocorreu nesse dia. O apoio da Câmara
Municipal de Aveiro foi fundamental na realização das leituras animadas.
Também muito importante foi o apoio da Associação Desportiva de Nariz
responsável pela organização dos jogos tradicionais. O Centro Social e Paroquial
de Nariz apoiou no transporte de algumas crianças. -------------------------------------2 - Feira da Saúde ---------------------------------------------------------------------------------Realizou-se no passado dia 07 de Junho a IV Edição da Feira da Saúde no Salão
Polivalente de Nª Sra de Fátima. O evento foi organizado pela Junta de
Freguesia em parceria com o Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima. O
programa seguiu o alinhamento das edições anteriores. Às 14h00 iniciou com a
receção aos participantes que puderam de imediato usufruir de rastreios
gratuitos: visuais (Multióticas), auditivos (Acústica Médica), glicémia e tensão
arterial (Infantes e Cadetes Bombeiros Novos de Aveiro). A atividade prosseguiu
com a animação pelo Grupo de Cantares de Sta. Joana e terminou às 17h00 com
um lanche convívio proporcionado aos participantes. ----------------------------------3 - Passeio sénior ---------------------------------------------------------------------------------Decorreu no dia 22 de junho o Passeio Sénior da Freguesia. Este ano o destino
foi Santarém e o almoço foi servido na Quinta da Feteira em Almeirim.
Participaram 200 pessoas nesta atividade que foi um sucesso entre os
participantes. ---------------------------------------------------------------------------------------
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Capela José Oliveira
4 - Instalação de caixa ATM – Póvoa do Valado ------------------------------------------Desde o mês de Janeiro deste ano de 2017 que está a ser negociada entre esta
Junta de Freguesia e a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de S. Bernardo – CCAM
S. Bernardo, a instalação de caixa ATM no lugar da Póvoa do Valado. Todas as
comunicações apontam no sentido de este serviço poder estar disponível num
futuro muito breve pelo que estão a ser ultimados os requisitos necessários
para a instalação desse serviço designadamente a inspeção do local pela Guarda
Nacional Republicana. Para a instalação deste serviço a Junta de Freguesia
sugeriu o Coreto da Póvoa do Valado, mas serão as autoridades a decidir em
conjunto com a entidade bancária. Quanto à CCAM – S. Bernardo o único
requisito necessário por parte da Autarquia será abrir conta nessa dependência
bancária. Essa obrigação já foi correspondida por parte da Junta de Freguesia. -5 – Formação financiada ------------------------------------------------------------------------Dado que no seguimento do novo quadro comunitário de apoio à formação há a
possibilidade de existir formação financiada, a Junta de Freguesia, em parceria
com entidades formadoras, irá promover ações de formação. As que vão iniciar
no imediato serão no âmbito da informática e manicure e pedicure. ---------------6-Trabalhos a realizar -------------------------------------------------------------------------Neste terceiro trimestre do ano prevê-se que se dê início aos seguintes
trabalhos: -------------------------------------------------------------------------------------------Requeixo: pavimentação da Rua da Cancelada (Requeixo); pavimentação Rua
São Paulus (Taipa); pintura das habitações sociais na Taipa; construção de
passeios no Carregal e Taipa; construção de muros no Carregal; requalificação
do largo da Capela no Carregal (substituição da cobertura do auditório e
construção de casas de banho públicas); construção de esplanada no parque
ribeirinho de Requeixo; marcação de paragens de autocarros; marcação de
lugares de estacionamento junto ao campo das Poças em Requeixo; marcação
de passadeiras; início da aplicação de placas toponímicas; instalação de teto
falso na cozinha do Centro Social do Carregal. --------------------------------------------Nª Sra de Fátima: pavimentação da Travessa da Cumieira e Rua da Cumieira
(Póvoa do Valado); requalificação da fonte do Lugar, fonte da Perajorja e fonte
do Castanheiro; construção de passeios na Póvoa do Valado e Mamodeiro;
instalação de campo sintético no Barroca; marcação de paragens de autocarros;
início da aplicação de placas toponímicas; instalação de multibanco na Póvoa do
Valado; reparação da Rua da Bica. ------------------------------------------------------------Nariz: construção de passeios na Vessada; marcação de paragens de autocarros;
início da aplicação de placas toponímicas; pintura interior e exterior da Junta
Freguesia em Nariz. -------------------------------------------------------------------------------
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7- Concessão de terreno para capela -------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de
Fátima, designada por Capela n.º 16, destinado a capela de uso particular e
familiar com a área de 17 metros quadrados, a José de Sousa Oliveira, residente
na Rua do Ramal n.º 8, Póvoa do Valado, 3810-779 Nª Sra de Fátima. --------------8 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------04 de Junho - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima- Dia
da Comunidade Paroquial ----------------------------------------------------------------------11 de Junho – Parque de Merendas Nariz: Paróquia de Nariz – Dia da
Comunidade Paroquial --------------------------------------------------------------------------Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de
Fitness/Aeróbica, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ------------------------------------9 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de junho, da OP
n.º 331 à 405. --------------------------------------------------------------------------------------10 – Guias de Recebimento --------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de junho da GR
n.º 144 à 159. --------------------------------------------------------------------------------------11 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 15 à 16. --------Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 40 à 51. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 82

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos 30 dias do mês de junho de dois mil e dezassete, pelas dez horas, reuniram
extraordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª
Sra de Fátima, em Nª Sra de Fátima. ---------------------------------------------------------Ordem de trabalhos: -----------------------------------------------------------------------------Ponto único – Conta Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de S. Bernardo -------------Em virtude na nova conta desta União de Freguesias aberta na dependência
bancária de S. Bernardo da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo este Executivo
decidiu que os dois elementos autorizados para a movimentação da mesma
conta são os senhores Antero Marques dos Santos e António Augusto Martins
Filipe, respetivamente Presidente e Tesoureiro. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 83

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e dezassete, às dezassete
horas, reuniram os membros do Executivo da União de Freguesias de Requeixo,
Nª Sra de Fátima, em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Transferência de titularidade de sepultura -------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade de fração de terreno no “Cemitério
de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 1 – Talhão K, folha 70 – segunda
fase, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Maria Helena Lopes
Pereira, residente na Rua Direita, n.º 104, Nariz, 3810-568 Nariz. -------------------2- Transferência de titularidade sepultura ------------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade de fração de terreno no “Cemitério
de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 3 - Talhão K, folha 71 – segunda
fase, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Fernando Lopes
Pereira, residente na Rua do Tojal de Cima, n.º 22, Nariz, 3810-593 Nariz. --------3- Transferência de titularidade sepultura ------------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade de fração de terreno no “Cemitério
de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 4 - Talhão K, folha 71 – segunda
fase, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Fernando Lopes
Pereira, residente na Rua do Tojal de Cima, n.º 22, Nariz, 3810-593 Nariz. --------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 122 – Talhão 8, destinado a sepultura de
uso particular e familiar, a Maria Fernanda Simões Ferreira, residente na Rua do
Chaimite, n.º 26 Póvoa do Valado, 3810-765 Nª Sra de Fátima. ----------------------5- Formação EdC – Espaço do Cidadão -----------------------------------------------------Decorreu nos dias 5, 6, 7, 10 e 11 do corrente mês na Fundação CEFA Fundação para os Estudos e Formação Autárquica em Coimbra formação sobre
o EdC – Espaço do Cidadão. Este novo serviço para a população será uma
realidade em breve na União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz. -------------------------------------------------------------------------------------------------6 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------13 de Julho - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima –
Concerto ---------------------------------------------------------------------------------------------
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29 de Julho - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Agrupamento de Escoteiros
249 – Jantar de angariação de fundos -------------------------------------------------------Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de
Fitness/Aeróbica, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ------------------------------------7 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de julho, da OP n.º
406 à 454. -------------------------------------------------------------------------------------------8 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de julho da GR n.º
160 à 193. -------------------------------------------------------------------------------------------9 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 52 à 62. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 84

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos trinta e um dias dias do mês de Agosto de dois mil e dezassete, às dezassete
horas, reuniram os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------------1 - Instalação de caixa ATM – Póvoa do Valado ------------------------------------------Após vários meses de conversações com a entidade bancária e a recolha de
pareceres sobre o local da instalação finalmente foi instalada a caixa ATM no
lugar da Póvoa do Valado. Realça-se a disponibilidade da Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de S. Bernardo e o Minimercado Vieira para a instalação do
equipamento dado que não foi possível colocar no coreto tal como inicialmente
estava previsto. ------------------------------------------------------------------------------------2 – Transferência de titularidade de sepultura -------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade referente à concessão de fração de
terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 78, folha
39 – 1ª fase destinado a sepultura de uso particular e familiar a Maria Otília
Vieira Martins, residente na Rua do Cabeço de Eireira, n.º 17, 3810-564 Nariz. --3 – Transferência de titularidade de sepultura -------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade referente à concessão de fração de
terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 79, folha
40 – 1ª fase destinado a sepultura de uso particular e familiar a Maria Helena
Vieira Martins, residente na Rua do Cabeço de Eireira, n.º 13, 3810-564 Nariz. --4 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de agosto, da OP
n.º 455 à 503. --------------------------------------------------------------------------------------5 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de agosto da GR
n.º 194 à 212. --------------------------------------------------------------------------------------6 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 63 à 78. ---------
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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

115

ATA N.º 85

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos vinte e oito dias do mês de Setembro de dois mil e dezassete, às dezassete
horas, reuniram publicamente os membros do Executivo da Freguesia de
Requeixo, Nª Sra de Fátima, em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes
assuntos: --------------------------------------------------------------------------------------------1 - Alterações Orçamentais 2017 -------------------------------------------------------------Aprovadas a 4ª, 5ª e 6ª Alterações Orçamentais das Despesas para o ano 2017
que se encontram arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. -----2 - Alteração PPI 2017 ---------------------------------------------------------------------------Aprovadas a 5ª e 6ª Alterações ao PPI para o ano 2017 que se encontram
arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. ------------------------------3 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas
e outras. ---------------------------------------------------------------------------------------------09 de Setembro – Centro Social de Requeixo: Museu Etnográfico de Requeixo –
reunião ----------------------------------------------------------------------------------------------24 de Setembro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Adasma – recolha de
sangue -----------------------------------------------------------------------------------------------Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de
Fitness/Aeróbica, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ------------------------------------4 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de agosto, da OP
n.º 504 à 594. --------------------------------------------------------------------------------------5 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de agosto da GR
n.º 213 à 256. --------------------------------------------------------------------------------------6 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT 19 à 20. --------Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT 79 à 89. ---------
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7 - Aprovação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações
patrimoniais em 28/09/2017 ------------------------------------------------------------------Analisado e aprovado o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações
patrimoniais em 28/09/2017. ------------------------------------------------------------------8 – Comunicação do presidente --------------------------------------------------------------O presidente do Executivo, Antero Santos, tomou a palavra e dirigiu as
seguintes palavras aos restantes membros: -----------------------------------------------“Foi com grande satisfação que representei esta União de Freguesias
acompanhado de duas pessoas que sempre se mostraram disponíveis e
empenhados nesta missão – o Secretário Miguel Silva e o Tesoureiro António
Filipe. Dentro do que nos foi possível, penso termos correspondido minimamente
às expectativas que os cargos exigem. ------------------------------------------------------Não menos importante é o trabalho realizado por todos os funcionários e
colaboradores. Foi um prazer e uma honra trabalhar com todos eles.---------------Ao terminar este mandato não posso deixar de fazer uma análise muito positiva
à gestão deste Executivo. Apesar das dificuldades económicas encontradas no
início do nosso exercício, conseguiu-se não só efetuar as diversas tarefas
atribuídas ao Executivo, como ainda realizar várias obras de particular
relevância. ------------------------------------------------------------------------------------------Dos trabalhos efetuados destaco: requalificação dos três cemitérios,
comemorações 500 anos de Foral, requalificação de diversas fontes em toda a
União de Freguesias, pavimentações, construção de armazém, instalação de
parque infantil e geriátrico, procedimento concursal e o apoio às Associações.
Muito mais poderia ser dito porque o valor das pequenas coisas foi com certeza
imensurável para alguns cidadãos da nossa União de Freguesias. -------------------Despeço-me agradecendo a disponibilidade e cordialidade de todos. A todos
desejo os maiores sucessos pessoais e profissionais.” --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

