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ATA N.º 21 
 

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

Aos nove dias do mês de julho 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 Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ----- 

1- Alvorecer Portugal -------------------------------------------------------------------------------------- 

A pedido da Associação Alvorecer Portugal foram indicadas as seguintes propriedades 
para reflostração: envolvente polidesportivo do Carregal; Parque de Merendas do 
Carregal; Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima; Urbanização do Chão Velho; 
propriedade Rua da Areosa - 1; Propriedade Rua da Areosa – 2; “Lenheira” Carregal. --- 

2 - Vacinação antirrábica --------------------------------------------------------------------------------- 

Apoio na divulgação e logística da vacinação antirrábica nas três extintas freguesias. --- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 22 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Aos trinta dias do mês de julho 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- Representação Junta de Freguesia ----------------------------------------------------------------- 

Representação da Junta de Freguesia nos seguintes eventos: Jubileu da Paróquia de Nª 
Sª de Fátima; Festival de folclore do Carregal e de Verba. --------------------------------------- 

2 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e 
outras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

07 de julho - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de 
Fátima – Noites de Fátima. ------------------------------------------------------------------------------- 

Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ----------------------------------- 

3 – Ordens de Pagamento -------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de julho, da OP n.º 383 à 
415. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de julho da GR n.º 223 à 
244. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 85 à 98. ------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 23 
 

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

Aos treze dias do mês de agosto 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 Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ----- 

1- Homologação da lista unitária de ordenação final do procedimento concursal no 
âmbito do programa de regularização extraordinária dos trabalhadores com vínculos 
precários ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nos termos do n.º 2 do artigo 36.º da Portaria nº83-A/ 2009 de 22 de janeiro, na 
redação dada pela Portaria nº 145-A/2011 de 6 de abril, a lista unitária de ordenação 
final, relativa ao procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de 
trabalho da carreira/categoria de Assistente Operacional/Assistente Operacional, na 
modalidade de vínculo de emprego público por tempo indeterminado, aberto no 
âmbito do programa de regularização extraordinária dos trabalhadores com vínculos 
precários, criado pela Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e publicitado na Bolsa de 
Emprego Público (código: OE201805/0147; 2 vagas) foi homologada por este 
executivo. A referida lista será publicitada em local visível e público nas instalações da 
sede da Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz e página 
eletrónica. Será ainda publicado um aviso na 2.ª série do Diário da República com 
informação sobre a sua publicitação. ------------------------------------------------------------------ 

2 – Transferência de titularidade da concessão de terreno para sepultura ---------------- 

Deliberada a transferência de titularidade da concessão de fração de terreno no 
“Cemitério de S. Paio” – Requeixo, designada por Sepultura n.º 10 – Talhão 1, 
Cemitério Novo, destinado a sepultura de uso particular e familiar a Olívia Ferreira 
Batista, residente na Suíça. ------------------------------------------------------------------------------- 

3 – Transferência de titularidade da concessão de terreno para sepultura ---------------- 

Deliberada a transferência de titularidade da concessão de fração de terreno no 
“Cemitério de S. Paio” – Requeixo, designada por Sepultura n.º 9 – Talhão 1, Cemitério 
Novo, destinado a sepultura de uso particular e familiar a Maria Eugénia Ferreira 
Batista, residente na Rua das Rodas, n.º 59 3800-878 Requeixo. ------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 24 
 

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

Aos vinte e sete dias do mês de agosto 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 Nª Sra de Fátima. Foram tratados os 
seguintes assuntos: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - Representação Junta de Freguesia ---------------------------------------------------------------- 

Representação da Junta de Freguesia nos seguintes eventos: ----------------------------------  

Festival de folclore internacional em Vigo (acompanhando o Grupo Folclórico do 
Carregal). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e 
outras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

01 de Agosto – Sala de reuniões JF em Nª Sra de Fátima – sessão de esclarecimentos 
agroflorestal -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

04 de Agosto – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima – 
Fatima Fest --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

09 a 12 de Agosto - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima 
– Fatima Fest ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ----------------------------------- 

3 – Ordens de Pagamento -------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de agosto, da OP n.º 416 
à 480. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de agosto da GR n.º 245 
à 263. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 99 à 112. ------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 25 
 

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

Aos dez dias do mês de setembro 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 Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ----- 

1 – Transferência de titularidade da concessão de terreno para 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 244 – Talhão 4, 
destinado a sepultura de uso particular e familiar a Purificação Oliveira Simões 
Coutinho, residente na Rua da Cumieira, n.º 4 Póvoa do Valado 3810-767 Nª Sra de 
Fátima. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Transferência de titularidade da concessão de terreno para sepultura ---------------- 

Deliberada a transferência de titularidade da concessão de fração de terreno no 
“Cemitério de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 1 – Talhão N, folha 88 da 2ª 
fase, destinado a sepultura de uso particular e familiar a Maria Otília Marques da Silva, 
residente na Travessa da Rua Direita, n.º 7 Póvoa do Valado 3810-771 Nª Sra de 
Fátima. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – Transferência de titularidade da concessão de terreno para sepultura ---------------- 

Deliberada a transferência de titularidade da concessão de fração de terreno no 
“Cemitério de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 22 – folha 11 da 1ª fase, 
destinado a sepultura de uso particular e familiar a Rosa Maria Pereira da Costa, 
residente na Rua do Tojal de Cima, n.º 17 3810-593 Nariz. -------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes:  
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ATA N.º 26 
 

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

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro 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 Nariz. Foram tratados os seguintes 
assuntos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1 - Alteração Orçamental 2018 ----------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 3ª Alteração Orçamental das Despesas para o ano 2018 que se encontra 
arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------- 

2 – Hidroginástica sénior --------------------------------------------------------------------------------- 

Desde 2010 que existe na Freguesia um grupo de hidroginástica sénior. Esse grupo 
iniciou no seguimento do projeto “Viver a idade” promovido pelo Município de Aveiro. 
A atividade consiste em um grupo de idosos frequentar aulas de hidroginástica nas 
piscinas do Sporting duas vezes por semana com transporte assegurado a um preço 
mais económico. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Desde o início do projeto a comparticipação da Junta de Freguesia (na altura Junta de 
Freguesia de Nª Sra de Fátima) foi apenas o apoio em termos logísticos – contacto com 
os utentes, inscrições, pagamento das mensalidades. Entretanto o número de alunos 
tem vindo a diminuir e a Piscina necessita que haja um número mínimo de inscritos 
(neste caso 18) para garantir a turma e o transporte. --------------------------------------------- 

Este ano letivo o número de inscritos estava muito longe do mínimo exigido e, em 
reunião entre a coordenação da Piscina e a Junta de Freguesia, chegou-se a acordo de 
a Junta de Freguesia comparticipar financeiramente para a realização da atividade. 
Aliás, já no início do ano letivo anterior houve necessidade da comparticipação da 
Junta de Freguesia pelo facto de o número de alunos ter sido muito inconstante. -------- 

Esta será a derradeira tentativa da Junta de Freguesia para que se mantenha a 
atividade. É importante que a população perceba a mais-valia que é uma atividade 
desta natureza. No entanto, a Junta de Freguesia não pode obrigar ninguém a 
participar pelo que, no próximo ano letivo, não havendo inscritos certamente a 
atividade não iniciará. ------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – Arborização --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Estão previstas para a Freguesia ações de arborização com árvores doadas por 
entidades diversas. No entanto, atualmente qualquer arborização carece de 
licenciamento pelo que esta Junta de Freguesia deliberou unanimemente contactar 
entidade que efetue as diligências necessárias para o efeito. Posteriormente o ICNF – 
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas é que concederá ou não a devida 
autorização. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



57 
 

 

 

 

4 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e 
outras. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 de Setembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª 
Sra de Fátima – Reunião de pais ------------------------------------------------------------------------ 

20 de Setembro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Adasma – recolha de sangue ---- 

21 de Setembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima - Centro Social e Paroquial Nª Sra 
de Fátima – Ação de sensibilização doença de Alzheimer ---------------------------------------- 

Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de 
Fitness/Aeróbica, Zumba, Ginástica Sénior, Ginástica e Judo. ----------------------------------- 

5 – Ordens de Pagamento -------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de setembro, da OP n.º 
481 à 529. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de setembro da GR n.º 
264 à 292. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Guias de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 113 à 128. ---------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 


