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ATA N.º 9
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, 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: ----------------------------------1 – Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima -----------------------------------------------------Decorreu a primeira reunião com um arquiteto paisagista com o objetivo de iniciar o
estudo para requalificação do parque de merendas de Nª Sra de Fátima. ------------------2 - Salão polivalente de Nª Sra de Fátima ----------------------------------------------------------Deliberou-se proceder à reparação do gradeamento de proteção no salão polivalente
de Nª Sra de Fátima. --------------------------------------------------------------------------------------3 – Bar de apoio Largo de festas Póvoa do Valado -----------------------------------------------Adjudicação da instalação de cobertura junto ao bar/wc no Largo de festas junto à
Capela da Póvoa do Valado. Esta obra melhorará as condições existentes. ----------------4 – Ação de sensibilização -------------------------------------------------------------------------------No seguimento da proposta apresentada em 25 de Novembro pelo senhor Gonçalo
Gonçalves, deliberou-se apoiar a ação de sensibilização agenda para próximo dia 27 de
janeiro. Esta ação intitulada “Pensar o Futura da Floresta – alternativas de gestão
florestal sustentável” é da organização de Forest in Project do movimento Alvorecer
Florestal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Visa sobretudo a sensibilização dos agricultores para a necessidade de diversidade da
reflorestação. -----------------------------------------------------------------------------------------------5 - OPJovem - Liga-te à Pateira ------------------------------------------------------------------------À proposta apresentada por um grupo de jovens apoiada por esta Junta de Freguesia
referente ao Orçamento Participativo Jovem Portugal 2017 foi atribuído o primeiro
prémio. -------------------------------------------------------------------------------------------------------A proposta encontra-se disponível em: --------------------------------------------------------------https://opjovem.gov.pt/cb/kvEMymyazluTVqcpKICnrBVvNpObeUyW/topic/eRQlF73JRr
kSZO8C5habF1WSfCG0E1PY?type=project. ---------------------------------------------------------6 - Trabalho Comunitário ----------------------------------------------------------------------Aceitação de prestação de serviço comunitário dos cidadãos Élio Manuel Oliveira
Simões e João Paulo Lourenço Ferreira Maia por solicitação da Equipa do Baixo Vouga
da Delegação Regional de Reinserção do Centro. O total de horas a cumprir será de
179h e 60h respetivamente. -----------------------------------------------------------------------------
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7 - Concessão de terreno para sepultura -----------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de
Fátima, designada por Sepultura n.º 211 – Talhão 8, destinado a sepultura de uso
particular e familiar a Maria Ferreira Valente Caniço, residente na Rua da Lavoura n.º
28, Mamodeiro, 3810-745 Nª Sra de Fátima. -------------------------------------------------------8 – Transferência de titularidade de sepultura ----------------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade referente à concessão de fração de terreno
no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de Fátima, designada por Sepultura n.º 175 – Talhão 8,
destinado a sepultura de uso particular e familiar a Luís Manuel Reis Teixeira da Costa,
residente na Rua Major Petillon, 4, BTE 17, 1040 Bruxelas - Bélgica. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. -----------------------

O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 10
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 dezoito, às dez horas, reuniram
publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Requeixo. Foram tratados os seguintes
assuntos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------1 - Atendimento de comercial -------------------------------------------------------------------------Atendimento de comercial da empresa Sigmaimpact para apresentação de proposta
para venda de herbicida certificado. ------------------------------------------------------------------2 – Formações ----------------------------------------------------------------------------------------------Apoio logístico e disponibilização de sala de formação para a formação de inglês e de
informática. -------------------------------------------------------------------------------------------------3- Cemitério de Nariz -------------------------------------------------------------------------------------Dada a necessidade premente foi deliberado o início da construção de nove sepulturas
perpétuas no cemitério de Nariz. ----------------------------------------------------------------------4- Limpeza de jacintos – Pateira de Requeixo -----------------------------------------------------A Junta de Freguesia contactou o ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas para que procedesse à limpeza dos jacintos. Por sua vez, o ICNF esclareceu
que a sua competência é apenas dar o parecer relativamente à limpeza, acompanhar e
orientar os trabalhos. -------------------------------------------------------------------------------------Apesar de se tratar de uma competência da administração central, face à urgente
necessidade de intervenção, a Junta de Freguesia procedeu à limpeza de jacintos na
Pateira de Requeixo junto à ponte. A análise desta intervenção é extremamente
positiva. A libertação dos jacintos permitiu que a espécie não se acumule infestando
desta forma a restante lagoa. ---------------------------------------------------------------------------5 - Parque Infantil de Nª Sra de Fátima --------------------------------------------------------------Para que se consiga cumprir o estipulado que é a inauguração de Parque Infantil em Nª
Sra de Fátima no próximo dia 1 de junho foi deliberada a solicitação de orçamentos a
três empresas distintas para esse efeito. Para o efeito solicitar-se-á cotação às
seguintes empresas: Bricantel, Soinca e Oasis Urbano. ------------------------------------------6 - Concessão de terreno para sepultura -----------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Requeixo” – Requeixo,
designada por Sepultura n.º 15 – Talhão 2, destinado a sepultura de uso particular e
familiar a Irene Lopes da Costa, residente na Rua da Capela, Taipa, 3800-885
Requeixo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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7- Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e
outras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------20 de Janeiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima –
Infância Missionária ---------------------------------------------------------------------------------------27 de Janeiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Sessão de esclarecimentos
promovida por Forest in Project, Alvorecer Florestal – Pensar o futuro da floresta
(alternativas de gestão florestal sustentável) -------------------------------------------------------30 de Janeiro – Sala de reuniões – edifício sede (Nª Sra de Fátima): Associação de
criadores de raça marinhoa – apoio a candidaturas ----------------------------------------------8 – Ordens de Pagamento -------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de janeiro, da OP n.º 1 à
52. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de janeiroo da GR n.º 1 à
9A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria OPT n.º 1 e Guias de
Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 1 à 14. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. -----------------------

O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 11
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos dezanove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram os
membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz no edifício
da Junta de Freguesia em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------------1 - Preenchimento Modelo 3 IRS ----------------------------------------------------------------------Tal como nos anos anteriores a Junta de Freguesia colaborará no preenchimento do
Modelo 3 de IRS. A taxa devida pela prestação deste serviço é a constante da tabela de
taxas e licenças – cinco euros. Pese embora os munícipes já tenham conhecimento
deste serviço, o mesmo será divulgado para que esteja ao alcance de todos. -------------2 - Dia Mundial da Árvore -------------------------------------------------------------------------------Com o objetivo de sensibilizar a população para a importância da preservação das
árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria qualidade
de vida dos cidadãos, a Junta de Freguesia vai dar o exemplo plantado não uma, mas
diversas árvores no próximo dia 21 de março. -----------------------------------------------------Neste sentido serão contactadas as Escolas e IPSS da Freguesia dando a conhecer o
interesse da Junta de Freguesia em oferecer uma árvore plantando-a nas respetivas
instalações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 – Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima – ponto de situação ----------------------------Atualmente, e desde o dia 8 de janeiro, encontra-se ao serviço na Extensão de Saúde
de Nariz o Dr. Francisco Fraga. Por instruções do Diretor do Aces, Dr. Pedro Almeida, o
clínico atende nesse local os utentes de Nariz e de Nª Sra de Fátima. -----------------------O Executivo tomou conhecimento desta situação em 4 de janeiro no seguimento do
pedido do mesmo Diretor para a dispensa de funcionária da autarquia num período de
30 horas para apoio dos serviços administrativos na área da saúde exclusivamente
prestados em Nariz. O pedido foi anuído, mas de imediato, em 5 de Janeiro, o
presidente da Junta de Freguesia dirigiu-se ao Aces para dar conta da sua indignação
perante os factos (as consultas serem dadas apenas em Nariz). -------------------------------Não tendo sido possível reunir com o senhor Diretor nesse dia, em 8 de janeiro foi
agendada reunião onde compareceram também o senhor Presidente da Assembleia de
Freguesia, Nuno Almeida, o Pároco de Nª Sra de Fátima, Pe Pedro Barros e o senhor
António Caniço, ambos em representação do Centro Social e Paroquial de Nariz
(entidade proprietária do edifício onde está instalada a extensão de saúde de Nª Sra de
Fátima). -------------------------------------------------------------------------------------------------------Desta reunião resultou o compromisso do senhor Diretor em estudar a situação e a
melhor solução para os utentes de Nª Sra de Fátima. O que foi solicitado foi que, pelo
menos, o serviço fosse assegurado como era anteriormente. Ou seja, o médico teria
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que repartir o seu horário entre Nariz e Nª Sra de Fátima. O prazo solicitado pelo
senhor Diretor para analisar a proposta apresentada foi cerca de dois meses. ------------Posto isto, aguardar-se-á por novidades até ao início do mês de março. Na falta de
qualquer resposta o Executivo vai insistir com o Diretor do Aces. ----------------------------4 – Habitação Social Taipa ------------------------------------------------------------------------------Após vaga da habitação social n.º 98C na Taipa foi emitido edital para arrendamento
da mesma. Dos candidatos que apresentaram a sua candidatura foi escolhida a
residente Filipa Daniela Cunha de Oliveira. O contrato será celebrado pelo período de
um ano renovável automaticamente. O valor a pagar pela mensalidade é de 150€
(cento e cinquenta euros) sendo que o primeiro pagamento será efetuado em dobro
correspondendo ao primeiro mês de arrendamento e caução. --------------------------------5 – Alienação máquina retro -------------------------------------------------------------------------Devido aos imensos problemas mecânicos que têm ocorrido com a máquina retro
propriedade da Junta de Freguesia deliberou-se proceder à sua venda. Assim que seja
oportuno e se encontre negócio favorável à Junta de Freguesia será adquirido
equipamento semelhante. ------------------------------------------------------------------------------6 - Concessão de terreno para sepultura -----------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz,
designada por Sepultura n.º 13, Folha 91 - última fase, destinado a sepultura de uso
particular e familiar a Ruslan Sclifos, residente na Rua Direita, n.º 347, Vessada, 3810607 Nariz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------7 – Transferência de titularidade de sepultura ----------------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade referente à concessão de fração de terreno
no “Cemitério de Requeixo” – Requeixo, designada por Sepultura n.º 62 – Cemitério
Velho, destinado a sepultura de uso particular e familiar a António Neves da Silva,
residente na Rua Direita, n.º 163, Carregal, 3800-855 Requeixo. ------------------------------8 - 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 14-A, destinado a capela de uso particular e familiar a
Delfim Sousa Rodrigues, residente na Rua da Arrota, n.º 20, Póvoa do Valado, 3810758 Nª Sra de Fátima. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. -----------------------

O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes

28

ATA N.º 12
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 dezoito, às dez 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: ----------1 – 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 7 – Talhão E, folha 37 – 2ª
fase destinado a sepultura de uso particular e familiar a Almerinda Marques Martins
Estêvão, residente no Largo do Cruzeiro n.º 1, 3810-573 Nariz. -------------------------------2 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e
outras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------02 de Fevereiro – Centro Social de Requeixo: Associação de criadores de raça marinhoa
– apoio a candidaturas -----------------------------------------------------------------------------------10 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Baile
de Carnaval --------------------------------------------------------------------------------------------------11 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra
de Fátima – Baile de Carnaval --------------------------------------------------------------------------14 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra
de Fátima – Teatro “Lanterna mágica” ---------------------------------------------------------------21 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra
de Fátima – Teatro “Mistério no sótão” --------------------------------------------------------------22 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Adasma – recolha de sangue -----24 de Fevereiro – Centro Social da Taipa: Comissão de Festas Nª Sra da Alumieira –
Torneio de sueca -------------------------------------------------------------------------------------------3 – Ordens de Pagamento -------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de fevereiro, da OP n.º
53 à 108. -----------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de fevereiro da GR n.º 10
à 38. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 2 até à 7 e Guias
de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 15 à 28. ------------------------------------------------

29

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. -----------------------

O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 13

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

Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram os
membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz no edifício
da Junta de Freguesia em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------1 – Transferência de titularidade de Capela ----------------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade referente à concessão de fração de terreno
no “Cemitério do Viso” – Nª Sra de Fátima, designada por Capela n.º 12, destinado a
capela de uso particular e familiar a Sérgio Brás Neto Duarte, residente na Rua do
Ramal n.º 22 Póvoa do Valado, 3810-779 Póvoa do Valado. ------------------------------------2 – Transferência de titularidade de sepultura ----------------------------------------------------Deliberada a transferência de titularidade referente à concessão de fração de terreno
no “Cemitério de Requeixo” – Requeixo, designada por Sepultura n.º 8 – Talhão 1,
destinado a sepultura de uso particular e familiar a Maurício Gil Rodrigues Lopes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. -----------------------

O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 14
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ

Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram
publicamente os membros do executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz no edifício da Junta de Freguesia de Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos:
1 – Apreciação e votação da adenda aos contratos Interadministrativos de Delegação
de Competências entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz (2017) ---------------------------------------------------------O Presidente da Junta usa da palavra e faz a seguinte intervenção: --------------------------“A presente adenda ao Contrato Interadministrativo tem por objeto a delegação das
competências de execução de muro na Escola Primária de Verba e execução de muro
na Rua da Brenha, Póvoa do Valado, à qual se procede nos termos da Lei 75/2013 de
12 de setembro, mantendo-se todo o restante estabelecido no clausulado do Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências para o ano de 2017 celebrado entre
a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Para o exercício das competências previstas na adenda, a Câmara Municipal de Aveiro
obriga-se a transferir a importância de 14.810,38€ (catorze mil, oitocentos e dez euros
e trinta e oito cêntimos) ”. ------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta colocou de imediato à votação a adenda aos contratos
Interadministrativos de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal de
Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz (2017) tendo sido
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------2 - Mapa de pessoal --------------------------------------------------------------------------------------Aprovada a alteração do Mapa de Pessoal para 2018 referente à regularização
extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam ou tenham exercido
funções que correspondam a necessidades permanentes da Administração Pública, das
autarquias locais e de entidades do sector empresarial do Estado ou do sector
empresarial local (publicação de 29 de dezembro de 2017 pela Lei n.º 112/2017). ------3 - Dia Mundial da Árvore -------------------------------------------------------------------------------Esta iniciativa contou com a colaboração dos estabelecimentos escolares da Freguesia
e, com a ajuda das crianças, plantou-se uma árvore em cada escola e IPSS. No
seguimento do grande incêndio florestal que assolou a Freguesia no passado dia 15 de
outubro sensibilizou-se as crianças não só para a importância da limpeza da mata, mas
também para a plantação de novas espécies. Para que os meninos pudessem recordar
este dia, foi-lhes entregue também uma pequena lembrança alusiva à data. --------------
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4 - Sessão esclarecimento Associação Florestal do Baixo Vouga -----------------------------Em 16 de março ocorreu em propriedade da Câmara Municipal de Aveiro situada no
Carregal sessão de esclarecimentos promovida pela Associação Florestal do Baixo
Vouga. Nesta sessão de esclarecimentos onde estiveram presentes técnicos da
entidade organizadora, Bombeiros sapadores e Polícia Municipal, pretendeu-se
esclarecer os munícipes quanto à limpeza da mata. ----------------------------------------------Das informações prestadas importa reter o seguinte: --------------------------------------------- Próximo de habitações a limpeza da mata deverá ser feita numa extensão de 50m; --- Fora da área habitacional essa limpeza, à beira de estradas e caminhos, deverá ser
efetuada numa extensão de 10m; ---------------------------------------------------------------------- Não podem pender para a via pública e cabos elétricos ou de outra natureza
quaisquer ramos de qualquer espécie; ---------------------------------------------------------------- A copa das árvores deverá permanecer a uma distância mínima de 5m de habitações
independentemente da legalidade da sua construção; ------------------------------------------- O abate das árvores deverá ocorrer com a finalidade de assegurar que, no caso de
eucalipto e pinheiro bravo, haja uma distância de 10m entre copas (aplicável no ano de
2018). Para as restantes espécies a distância de copa é de 4m; -------------------------------- A limpeza do tronco da árvore deverá ser efetuada em pelo menos 50% da sua altura
sendo que, para árvores com tamanho superior a 8m, a limpeza obrigatória é de 4m; -- Não considerar nos casos referidos anteriormente árvores protegidas tais como, por
exemplo, Plátano, Carvalho ou Sobreiro. Qualquer intervenção numa destas espécies
carece de autorização por parte do ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e
Florestas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------5 – Sessão Simplex + --------------------------------------------------------------------------------------Participação da Junta de Freguesia na sessão Simplex + - Portal das boas práticas
autárquicas realizada em 14 de março no CEFA – Centro de Estudos e Formação
Autárquica, em Coimbra. --------------------------------------------------------------------------------6 – Formação IRS ------------------------------------------------------------------------------------------Participação das funcionárias administrativas da Junta de Freguesia em formação para
o apoio ao preenchimento declarativo do Modelo 3 de IRS. -----------------------------------7 - Trabalho comunitário ------------------------------------------------------------------------Aceitação de prestação de serviço comunitário do cidadão Hernâni Manuel Rodrigues
por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação Regional de Reinserção do
Centro. O total de horas a cumprir será de 120H. -------------------------------------------------8 – 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 113, folha 56 – 1ª fase
destinado a sepultura de uso particular e familiar a Maria Elizabeth de Oliveira Barros,
residente na Rua do Cabeço de Eireira, n.º 73, 3810-564 Nariz. ----------------
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9 – 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 114, folha 56 – 1ª fase
destinado a sepultura de uso particular e familiar a Maria Elizabeth de Oliveira Barros,
residente na Rua do Cabeço de Eireira, n.º 73, 3810-564 Nariz. ---------------10 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e
outras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------02 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Oração
Taizé -----------------------------------------------------------------------------------------------------------03 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de
Fátima – Noite de Fados ---------------------------------------------------------------------------------11 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Comissão de Festas Nª Sra da
Anunciação – Convívio de tratores --------------------------------------------------------------------13 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de
Fátima – Feira do Livro -----------------------------------------------------------------------------------17 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Teatro
“O Nazareno” -----------------------------------------------------------------------------------------------20 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de
Fátima – Feira da Primavera ----------------------------------------------------------------------------11 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de março, da OP n.º 109
à 164. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------12 – Guias de Recebimento -----------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de março da GR n.º 39 à
72. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------13 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 8 até à 10 e Guias
de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 29 à 42. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. -----------------------

O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 14

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

Aos 26 dias do mês de março de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram os membros
do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz no edifício da extinta
Junta de Freguesia de Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------- Apreciação e votação da adenda aos contratos Interadministrativos de Delegação
de Competências entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz (2017) ---------------------------------------------------------O Presidente da Junta usa da palavra e faz a seguinte intervenção: --------------------------“A presente adenda ao Contrato Interadministrativo tem por objeto a delegação das
competências de execução de muro na Escola Primária de Verba e execução de muro
na Rua da Brenha, Póvoa do Valado, à qual se procede nos termos da Lei 75/2013 de
12 de setembro, mantendo-se todo o restante estabelecido no clausulado do Contrato
Interadministrativo de Delegação de Competências para o ano de 2017 celebrado entre
a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Para o exercício das competências previstas na adenda, a Câmara Municipal de Aveiro
obriga-se a transferir a importância de 14.810,38€ (catorze mil, oitocentos e dez euros
e trinta e oito cêntimos) ”. ------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta colocou de imediato à votação a adenda aos contratos
Interadministrativos de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal de
Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz (2017) tendo sido
aprovada por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual
se lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. -----------------------

O Presidente: Antero Marques dos Santos
O Secretário: Miguel António Costa da Silva
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes

