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ATA N.º 32
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE
REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, às dez horas, reuniram
extraordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Nª Sra de Fátima. 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 de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 14 – folha 7 da 1ª fase,
destinado a sepultura de uso particular e familiar a Maria Dolores da Silva Loureiro ,
residente na Rua da Saudade, n.º 98, 3810-591 Nariz . ---------------------------------------2 - Funerais -----------------------------------------------------------------------------------------Por deliberação da Assembleia de Freguesia foi aprovada a realização de funerais ao
Domingo, contrariamente ao pretendido pela Junta de Freguesia. Foi, porém, aprovada
nova taxa de abertura de fecho e sepultura ao Domingo no valor de 170€ (cento e
setenta euros). Neste caso, em todos os funerais realizados ao domingo é cobrada uma
taxa extra de 50€ comparativamente com os funerais realizados à semana. Esta situação
acontece porque de momento a Junta de Freguesia dispõe apenas de um coveiro e é
justo compensá-lo pelo trabalho extraordinário. -----------------------------------------------3 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de dezembro, da OP n.º
675 à 787. --------------------------------------------------------------------------------------------4 – Guias de Recebimento -----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de dezembro da GR n.º
357 à 392. --------------------------------------------------------------------------------------------5 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -----------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 35 até à 39 e Guias
de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 161 à 202. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 33
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e dezanove, às dez horas, reuniram
publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Requeixo. Foram tratados os seguintes
assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------1- Pagaqui ------------------------------------------------------------------------------------------Deliberada a execução de protocolo entre a Junta de Freguesia e a empresa PAGAQUI –
Carregamentos e Pagamentos S.A., com sede na Praça da Pedra Verde, 217/222, 4100385 Porto, pessoa coletiva número 510 293 298, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Coimbra. ------------------------------------------------------------------A empresa PAGAQUI gere uma rede de pontos de venda, possibilitando a prestação de
serviços através da plataforma PAGAQUI. -----------------------------------------------------Com este novo serviço passa a ser possível para os munícipes o pagamento de faturas
(telefone, água, luz, seguros, impostos etc), o carregamento de telemóveis e de títulos de
transporte, a compra de bilhetes para espetáculos e de vouchers. ---------------------------Este serviço vem complementar os serviços prestados no Espaço Cidadão onde era
possível emitir guias de pagamento, mas não efetuar o próprio pagamento. ---------------2- Eletricidade Centro Social da Taipa -------------------------------------------------------Caso não seja possível manter a operadora atual, EDP, uma vez que terminou o prazo
para a conclusão do processo de legalização do edifício, será necessário solicitar a
prorrogação do prazo, por mais um ano, para finalizar o referido processo. ---------------3- Barraquinhas -----------------------------------------------------------------------------------Dada a constante atividade das associações e comissões de festas locais em matéria de
festividades e dado que nem sempre é possível à Câmara Municipal de Aveiro conceder
o empréstimo das suas barraquinhas, a Junta de Freguesia deliberou a execução de 10
barraquinhas. Para o efeito serão solicitados orçamentos. ------------------------------------4 – Diligências junto da Câmara Municipal de Aveiro ------------------------------------Foi deliberado insistir com a Câmara Municipal para a obtenção de autorização para a
demolição da construção existente no Parque de Merendas de Nariz. Prevê-se que num
futuro próximo seja ali construído espaço multiusos e é necessário proceder à demolição
do edifício devoluto existente. --------------------------------------------------------------------Deliberado também solicitar ao Município a instalação de água da rede pública no
Parque de Merendas de Nariz. --------------------------------------------------------------------5 – Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima ----------------------------------------------Com a finalidade de agilizar o processo foi deliberada a solicitação de orçamentos do
que está mencionado no último caderno de encargos executado pelo arquiteto Manuel
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Vieira. Assim solicitar-se-ão orçamentos para árvores, material de madeira e trabalhos
de construção civil. ---------------------------------------------------------------------------------6 - Assistente Operacional Adriana Domingues --------------------------------------------Deliberada a atribuição de compensação monetária no valor de 50€ mensais para que a
funcionária passe a ser responsável por todos os depósitos do novo serviço Pagaqui.
Estes depósitos poderão vir a ser diários. -------------------------------------------------------7 – Transferência de titularidade da concessão de terreno para sepultura -----------Deliberada a transferência de titularidade da concessão de fração de terreno no
“Cemitério Velho” – Requeixo, designada por Sepultura n.º 60, Talhão 1 destinado a
sepultura de uso particular e familiar a Maria de Fátima Almeida da Costa. --------------8 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e
outras. -----------------------------------------------------------------------------------------------06 de Janeiro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima –
Almoço Infância Missionária
09 de Janeiro - Centro Social de Requeixo - Reunião da Associação Florestal do Baixo
Vouga
18/19/20 de Janeiro - Centro Social de Requeixo: Comissão de festas do Santo Amaro
30 de Janeiro – Sala de reuniões Sede Junta de Freguesia – Associação de criadores de
raça Marinhoa– Apoio aos agricultores
30 de Janeiro – Sala de reuniões Junta de Freguesia (Nariz) – Associação de criadores
de raça Marinhoa– Apoio aos agricultores
9 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de janeiro, da OP n.º 1 à
56. ----------------------------------------------------------------------------------------------------10 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de janeiro da GR n.º 1 à
22. ----------------------------------------------------------------------------------------------------11 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 1 até à 4 e Guias de
Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 1 à 16. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

76

ATA N.º 34
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE
REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, às dez horas, reuniram
extraordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Nariz. Foram tratados os seguintes
assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------1 - Adjudicação da construção de columbários ---------------------------------------------Face às solicitações para a inumação de cinzas a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra
de Fátima e Nariz, enquanto entidade responsável pelos Cemitérios da Freguesia,
verificou a necessidade de promover a construção de columbários. ------------------------Solicitados previamente os orçamentos para a execução de columbários nos três
Cemitérios da Freguesia, foi adjudicado o serviço à empresa Máximármores. -----------A obra vem dignificar os nossos Cemitérios correspondendo à expectativa daqueles que
há algum tempo ansiavam por esta obra. No total há quarenta pequenos compartimentos
destinados ao depósito das cinzas provenientes da cremação nossos entes queridos. -----2 – Diligências junto da Câmara Municipal de Aveiro ------------------------------------Solicitar junto da Câmara Municipal a execução dos seguintes serviços: abertura de
alicerces para construção de muro e passeio na Rua do Calvário em Requeixo; abertura
de fundações para construção de sepulturas perpétuas no Cemitério do Viso; cedência
do levantamento topográfico do terreno na rua das Poceiras, com vista à instalação do
Parque Infantil de Requeixo; cedência do estudo que o Município efetuou à ponte de
Requeixo. --------------------------------------------------------------------------------------------3 – V Edição da Feira da Saúde ----------------------------------------------------------------Deliberada a organização da V edição da Feira da Saúde. O dia escolhido foi 8 de Abril
e pretende-se alargar a parceria da organização ao Centro Social e Paroquial de Nª Sra
de Fátima. -------------------------------------------------------------------------------------------Esta atividade pretende assinalar o Dia Mundial da Saúde que se vai celebrar no dia
anterior (Domingo). No seguimento das edições dos anos anteriores pretende-se
promover ações que visem a promoção da saúde e das boas práticas (alimentação,
exercício físico, entre outros). --------------------------------------------------------------------Prevê-se a realização de diversos rastreios e a promoção de ação de sensibilização
acerca do envelhecimento ativo. Para o final estará agendada pequena sessão de
relaxamento e lanche. ------------------------------------------------------------------------------4 - Dia mundial da Árvore ----------------------------------------------------------------------A Junta de Freguesia pretendia comemorar o Dia Mundial da Árvore e da Floresta com
atividade simbólica com as crianças dos estabelecimentos escolares da Freguesia.
Porém, atendendo a que a Câmara Municipal de Aveiro irá dinamizar atividades na
Freguesia precisamente nesse dia, não se vão sobrepor atividades. --------------------------

77

Para o dia 21 de março o Município de Aveiro tem programada a realização de
atividades pedagógicas no âmbito da educação ambiental a realizar no Parque
Ribeirinho da Pateira de Requeixo. As atividades estão direcionadas para os alunos do
1º ciclo e ensino básico. ---------------------------------------------------------------------------Prevê-se também a plantação de árvores em propriedades da Junta de Freguesia com o
objetivo de sensibilizar a população em geral para a importância da reflorestação das
áreas afetadas pelos incêndios. -------------------------------------------------------------------Participarão nesta atividade as várias entidades que integram a Comissão Municipal de
Defesa da Floresta que está enquadrada no Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios. -----------------------------------------------------------------------------------Na mesma data realizar-se-á também a reunião pública do Executivo Câmara Municipal
em Nª Sra de Fátima. -------------------------------------------------------------------------------5 – Emblemas trajes Universitários -----------------------------------------------------------Face às diversas solicitações para a disponibilidade de emblemas para colocar nos trajes
universitários, foi deliberado avançar com a execução deste material. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 35
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezanove, às dez horas,
reuniram publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Nª Sra de Fátima. Foram tratados
os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------------------------1 – Assalto ao edifício da Junta de Freguesia em Requeixo ------------------------------Em 19 de Fevereiro o edifício da Junta de Freguesia em Requeixo foi assaltado durante
a madrugada. Foi subtraído dinheiro e houve alguns estragos nos equipamentos. Foi
apresentada queixa na GNR que, aliás, se deslocou ao local para a recolha de
depoimentos e eventuais provas. -----------------------------------------------------------------Posto isto, foram analisados os prejuízos do assalto e definidas as medidas a tomar por
forma a fortalecer a segurança da sede e polos da Junta de Freguesia. ---------------------2 - Fundo Recomeçar -----------------------------------------------------------------------------O Fundo Recomeçar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa destina-se, entre outros, a
entidades públicas ou privadas que visem a recuperação do ambiente nas zonas
afetadas pelos incêndios de outubro 2017. --------------------------------------A Junta de Freguesia candidatou-se às duas medidas existentes (ARecuperação ambiente, ordenamento do território e diminuição do risco de incêndio e
B- Recomeçar em Segurança). -------------------------------------------------------------------Em ambas as candidaturas prevêem-se a dinamização de ações de sensibilização,
criação de movimentos e grupos itinerantes que levem às populações mais distantes esta
sensibilização para uma Cultura de Segurança, vigilância, atividades de reflorestação,
georreferenciação das propriedades da Junta de Freguesia e aquisição de equipamentos
agrícolas. ---------------------------------------------------------------------------------------------Ambas as candidaturas foram aprovadas tendo sido atribuído à Junta de Freguesia o
valor de 54.206€ (47.206€ Medida1 e 7000€ Medida 2). -------------------------------------3 - Trabalhos realizados -------------------------------------------------------------------------Início do alargamento da Rua do Calvário em Requeixo; construção de muro na Rua do
Quinchoso em Requeixo; construção de columbários em Nª Sra de Fátima; limpeza do
separador central na Av. da Saudade em Nariz; alcatroamentos no Carregal (Travessa da
Rua Nova, Rua do Serrado, Rua do Chão de Baixo e Rua do Vale da Galinha). ------4 - Concessão de terreno para sepultura -----------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, designada
por Sepultura n.º 6, folha 88, Última fase destinado a sepultura de uso particular e
familiar a António Maia Mostardinha residente da Rua das Quintas, n.º 20 3810-560
Nariz. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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5 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e
outras. -----------------------------------------------------------------------------------------------04 de Fevereiro - Centro Social de Requeixo: apoio na entrega das declarações para IRS
relativas aos subsídios dos agricultores recebidos em 2018 ---------------------------------12 de Fevereiro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra
de Fátima – Aula de zumba sénior ---------------------------------------------------------------20 de Fevereiro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial Nª Sra
de Fátima – apresentação de peça de teatro “5 contos de fadas em 50 minutos” ----------23 de Fevereiro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial Nª Sra
de Fátima – Noite de Fados -------------------------------------------------------------------------------------------6 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de fevereiro, da OP n.º 57 à
98. ----------------------------------------------------------------------------------------------------7 – Guias de Recebimento -----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de fevereiro da GR n.º 23
à 39. --------------------------------------------------------------------------------------------------8 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 5 até à 8 e Guias de
Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 17 à 32. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 36
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE
REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezanove, às dez horas, reuniram
extraordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Requeixo. Foram tratados os
seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------1 - Venda Terreno na Rua Capela (Carregal) -----------------------------------------------A Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, no seguimento do Plano
de Atividades aprovado para 2018 iniciou a venda de terrenos para construção com o
objetivo de desenvolvimento da Freguesia. Desta forma pretende-se cativar novos
habitantes e fomentar o desenvolvimento económico da Freguesia. ------------------------Nesse seguimento, e após aprovação da Assembleia de Freguesia em 26 de abril de
2018, a 30 de Abril de 2018 A Junta de Freguesia propôs que a propriedade urbana
identificada na matriz predial com o artigo n.º 1704, sita na Rua da Capela – Carregal,
fosse colocada à venda por meio de carta fechada com o valor base de 15.000€ (quinze
mil euros). -------------------------------------------------------------------------------------------Para esse efeito foram colocados editais nos locais habituais e num meio de
comunicação social. Em caso de inexistência de propostas a Junta de Freguesia
reservava-se ao direito de adjudicar diretamente a venda pelo valor mínimo de 85% da
base de licitação. Nessa altura não houve propostas e a venda propriedade não se
efetuou. ----------------------------------------------------------------------------------------------Porém, logo após o términus do prazo indicado no Edital houve um casal que mostrou
interesse na propriedade. Uma vez que eram já detentores da propriedade limítrofe
(logo, teriam direito de opção) o Executivo acordou em aceitar a proposta apresentada
no valor de 15.050€ (quinze mil e cinquenta euros). ------------------------------------------2- Proposta de alarme ----------------------------------------------------------------------------Análise da proposta de alarme apresentada pela empresa Securitas a colocar nos
edifícios da Junta de Freguesia em Requeixo e em Nariz. Optou-se por esta empresa
uma vez que a Junta de Freguesia já é cliente e está satisfeita com os serviços prestados.
O edifício sede tem cobertura de alarme desde a extinta Junta de Freguesia de Nª Sra de
Fátima. -----------------------------------------------------------------------------------------------3 – Barraquinhas ----------------------------------------------------------------------------------Analisados os orçamentos apresentados foi deliberada a adjudicação da construção de
dez barraquinhas ao Casci – Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo. A previsão
de entrega é entre o mês de junho e julho. ------------------------------------------------------4 – Banco de areia Ponte de Requeixo --------------------------------------------------------Deliberada a exposição às autoridades competentes acerca banco areia existente junto à
ponte de Requeixo. ----------------------------------------------------------------------------------
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Atualmente ocorre uma situação grave junto da Ponte de Requeixo sita na EM585 e que
faz a ligação entre Requeixo e Óis da Ribeira. No local existe banco de areia que
prejudica a passagem da água e motiva à concentração de jacintos. Estes fatores, em
conjunto, colocam em risco a segurança da ponte e a circulação automóvel. --------------Solicitar-se-á assim à administração central com a tutela que proceda à retirada do
banco de areia existente. A Junta de Freguesia considera que é um atentado ambiental
que não só prejudica o meio ambiente como pode, desnecessariamente, colocar em risco
vidas humanas. A Junta de Freguesia está na disposição de executar o serviço, mediante
a celebração de um protocolo de colaboração técnica e financeira. Para o efeito o
Executivo tomou a liberdade de solicitar orçamento para a execução do serviço. --------Solicitar-se-á também a retirada dos jacintos da Pateira. Tal como ocorreu num passado
relativamente recente, considera-se que este trabalho deveria ser executado por todas as
freguesias confinantes, mediante a celebração de acordo financeiro. -----------------------5 - 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. ---------------------6 – Sepultura 75, Talhão 1 – Cemitério Velho de Requeixo ------------------------------Em 5 de dezembro de 2018 foi publicado o Edital n.º 3/2018 referente à sepultura n.º
75, Talhão 1 do Cemitério Velho de Requeixo. Por se encontrar abandonada foi
solicitado que, num prazo de sessenta dias, fossem apresentados documentos
comprovativos de posse da sepultura a fim de se declarar a pretensão da conservação
dos direitos. -----------------------------------------------------------------------------------------Findo o prazo, e não tendo sindo reclamada a sepultura, declara-se a sua titularidade a
favor da Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. -----------------------7 – Fonte do Cosme -------------------------------------------------------------------------------Deliberada a execução de obras de restauro da Fonte do Cosme do lugar da Póvoa do
Valado. -----------------------------------------------------------------------------------------------8 - Trabalhos realizados ------------------------------------------------------------------------Construção de sepulturas perpétuas no cemitério do Viso; construção de columbários no
cemitério de Requeixo; pedido de cotação para grade de segurança para a Junta de
Freguesia em 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 37
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e dezanove, às dez horas, reuniram
publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos:
1 - Prestação de Contas do período financeiro de 01/01/2018 a 31/12/2018 -----------Analisado o relatório de atividades e contas de gerência referente ao período de
01/01/2018 a 31/12/2018, este foi aprovado por unanimidade. Da análise dos Fluxos de
Caixa resulta o saldo para a gerência seguinte no valor de 183.760,98€ (cento e oitenta e
três mil, setecentos e sessenta euros e noventa e oito cêntimos) sendo que 182.256,42€
(cento e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos)
respeitam à Execução Orçamental e 1.504,56€ (mil, quinhentos e quatro euros e
cinquenta e seis cêntimos) às Operações de Tesouraria. --------------------------------------2 - Aprovação do Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais
em 31/12/2018 --------------------------------------------------------------------------------------Analisado e aprovado o Inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais
em 31/12/2018. -------------------------------------------------------------------------------------3 - Revisões Orçamentais 2019 -----------------------------------------------------------------Aprovada a 1ª Revisão Orçamental das Despesas e das Receitas para o ano 2019 que se
encontram arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. -----------------------4 - Alterações Orçamentais 2019 ---------------------------------------------------------------Aprovada a 1ª e 2ª Alteração Orçamental das Despesas para o ano 2019 que se encontra
arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. --------------------------------------5 - Alteração PPI 2019 ---------------------------------------------------------------------------Aprovadas a 1ª, 2ª e 3ª Alterações ao PPI para o ano 2019 que se encontram arquivadas
nos serviços administrativos desta autarquia. ---------------------------------------------------6 - Dia Mundial da Árvore ----------------------------------------------------------------------No seguimento da atividade programada pela Câmara Municipal de Aveiro destinada às
crianças dos estabelecimentos escolares da Freguesia com vista a assinalar o Dia
Mundial da Árvore e da Floresta, esta foi um sucesso. ----------------------------------------A Câmara Municipal de Aveiro assinalou o dia com a realização de várias atividades de
educação ambiental no Parque Ribeirinho da Pateira de Requeixo onde participaram
dezenas de alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. O Presidente da Câmara Municipal,
José Ribau Esteves, participou na atividade com a plantação de árvores num terreno
situado na Rua Vale da Galinha, no Carregal. Foram plantados carvalhos, por se tratar
de árvores folhosas e de baixa inflamabilidade. ------------------------------------------------O local de plantação foi decidido em conjunto com a Junta de Freguesia e resulta da
execução dos vários projetos de arborização e rearborização em parcelas de terrenos
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rústicos, propriedades da Junta de Freguesia, com o objetivo de sensibilizar as
populações para a importância de reflorestar as áreas ardidas. -------------------------------A atividade envolveu as várias entidades que integram a Comissão Municipal de Defesa
da Floresta e está enquadrada no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra
Incêndios. Visa promover o envolvimento das diversas entidades que atuam na
prevenção e defesa da floresta, permitindo que demonstrassem, através da dinamização
de atividades pedagógicas direcionadas a crianças, as suas funções no âmbito do setor
florestal. ----------------------------------------------------------------------------------------------Este ano o grande objetivo passou por sensibilizar e educar a população escolar para a
importância da floresta, através do ensino aos mais novos de medidas de defesa da
floresta contra incêndios, bem como as principais medidas de segurança e
comportamentos que devem adotar em caso de incêndio rural. ------------------------------7 - Reunião Câmara Municipal de Aveiro em Nª Sª de Fátima --------------------------Em dia de comemoração do Dia Mundial da Árvore na Freguesia de Requeixo, Nª Sra
de Fátima e Nariz o Executivo Municipal deliberou realizar a sua reunião no salão
polivalente de Nª Sra de Fátima. Iniciou às 17h00 e teve caráter público e audição dos
munícipes a partir das 18h30. ---------------------------------------------------------------------Nesta reunião foram bastante participativos os munícipes residentes na Freguesia que
questionaram o Executivo Municipal acerca de diversas questões pertinentes para a
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------8 - Faixas de Gestão de Combustível ----------------------------------------------------------No sentido de promover o cumprimento das medidas e ações previstas no Sistema
Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, o Município promove ações de gestão
de combustível (corte e remoção da vegetação), nas faixas laterais de terrenos
confinantes às vias municipais. Os trabalhos iniciarão no dia 15 de abril. -----------------9 – Adjudicação da construção do Parque Infantil em Requeixo -----------------------Consultadas três empresas do ramo e analisadas as propostas apresentadas optou-se pela
entrega do trabalho à empresa Eresev por ter sido a que apresentou o valor final mais
baixo. -------------------------------------------------------------------------------------------------Deliberou-se pedir orçamentos para o Parque Infantil de Requeixo, que será inaugurado
no próximo dia 31 de Maio. -----------------------------------------------------------------------10 – Mapa de férias -------------------------------------------------------------------------------Foi elaborado o mapa de férias dos colaborados do mapa de pessoal.-----------------------11 - Rendas habitações Junta de Freguesia -------------------------------------------------Detetou-se que há alguns arrendatários das habitações da Junta de Freguesia que têm
neste momento algumas rendas em atraso. Nesse sentido serão tomadas diligências para
que a situação seja resolvida. --------------------------------------------------------------------12 - Cartão frota ----------------------------------------------------------------------------------Dado o crescente volume de trabalhos a realizar na Freguesia, sobretudo relacionados
com a Delegação de Competências da Câmara Municipal, constata-se que há atualmente
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um grande consumo de combustível – gasóleo e gasolina. Assim, e para que haja um
maior rigor sobre o combustível utilizado procurar-se-á saber quais as condições de
cartão frota para abastecimento dos equipamentos da Junta de Freguesia. -----------------13 - Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------------Foi pedido à ADRA a ligação de água da rede pública para o Parque Merendas de
Nariz; -------------------------------------------------------------------------------------------------Foi cedida tinta à comissão de festas da Vessada para pintura dos muros da Capela; ----Foi emprestado o forno da Junta de Freguesia à comissão de festas da Taipa; ------------Foi adjudicada a instalação de alarmes no polo de Requeixo e de Nariz. ------------------14 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e
outras ------------------------------------------------------------------------------------------------04 de Março - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra
de Fátima – Baile de Carnaval --------------------------------------------------------------------10 de Março - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima –
encontro de coros -----------------------------------------------------------------------------------21 de Março - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – CMA – Reunião pública Executivo
Municipal --------------------------------------------------------------------------------------------22 de Março - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima –
Oração Taizé ----------------------------------------------------------------------------------------15 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de março, da OP n.º 99 à
152. ---------------------------------------------------------------------------------------------------16 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de março da GR n.º 40 à
69. ----------------------------------------------------------------------------------------------------17 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 9 até à 13 e Guias
de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 33 à 49. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

