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ATA N.º 38
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE
REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos oito dias do mês de abril 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 - Concessão de terreno para sepultura -----------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério Novo” – Requeixo,
designada por Sepultura n.º 10, Talhão 2, destinado a sepultura de uso particular e
familiar a Manuel da Silva. -----------------------------------------------------------------------2 - Concessão de terreno para sepultura -----------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, designada
por Sepultura n.º 10, Talhão 1, folha 62 – 2ª fase destinada a sepultura de uso particular
e familiar a Cândida Leónia Vieira Pereira, residente na Rua Dr. Manuel Seabra, n.º 22
3810-570 Nariz. ------------------------------------------------------------------------------------3 - Trabalho comunitário ------------------------------------------------------------------------Aceitação de prestação de serviço comunitário dos cidadãos Arlindo Martins Pereira e
António Neves Seabra por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação
Regional de Reinserção do Centro. O total de horas a cumprir será de 80h e 50h
respetivamente. -------------------------------------------------------------------------------------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 39
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE
REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos quinze dias do mês de abril 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 - Protocolos de colaboração com Associações / IPSS da Freguesia -------------------Uma associação organizada em que o verdadeiro interesse é o bem de todos,
sobrepondo-se ao interesse individual, contribui para a dinamização da sociedade. O
movimento associativo desempenha um papel insubstituível no contexto social global,
fornecendo um contributo essencial no bem-estar das populações. -------------------------O associativismo promove ainda valores importantes como os da solidariedade,
autonomia, cidadania e trabalho voluntário que, por sua vez, proporcionam o
surgimento de novas ideias para melhorar cada vez mais a vida de cada indivíduo
enquanto membro de uma sociedade. ------------------------------------------------------------Dada a necessidade de estimular o funcionamento das associações da freguesia e apoiar
as atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva e recreativa a Junta de
Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz estabelecerá diversos Protocolos de
Cooperação com várias Associações e IPSS’S da Freguesia. Este apoio visa à
prossecução de obras ou eventos de interesse para a freguesia bem como a promoção e
execução de projetos de intervenção comunitária nas áreas da ação social, cultura e
desporto. ---------------------------------------------------------------------------------------------2 – Concessão de terreno para sepultura -----------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério Velho” – Requeixo,
designada por Sepultura n.º 100, Talhão 2 destinado a sepultura de uso particular e
familiar a Eduardo Manuel de Freitas Sant’ana Araújo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 40
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e nove dias do mês de abril 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 – Assinatura de Protocolos de colaboração com Associações / IPSS da Freguesia Em 23 de Abril foram assinados os protocolos de colaboração com as Associações e
IPSS em atividade na Freguesia. Foram apoiadas oito instituições, a saber: Grupo
Cultural e Recreativo da Taipa (apoio à atividade regular- 1000€ e aquisição de
instrumentos – 500€); Associação de Amigos do Parque da Pateira do Carregal (apoio à
atividade regular – 500€, beneficiação de vala – 750€, construção de campo de malha –
125€ e caminhada Francisca 125€); Grupo Folclórico do Carregal (apoio às atividades
regulares – 1000€ e custos com deslocações – 500€); Rancho Folclórico Nª Sra da
Nazaré (apoio às atividades regulares – 1000€ e custos com deslocações – 500€);
Associação Recreativa e Cultural da Barroca (apoio à atividade regular – 1000€,
aquisição de tapetes de judo – 250€ e Torneio Manuel Neto – 250€); Associação
Desportiva de Nariz (apoio à atividade regular – 1000€, mostra de artesanato – 250€ e
prova de BTT – 250€); Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima (1500€) e Centro
Social e Paroquial de S. Pedro de Nariz (1500€). ----------------------------------------------2 - Espaço Cidadão (balanço) -------------------------------------------------------------------De janeiro a abril foram efetuados quatrocentos e sete atendimentos no Espaço Cidadão.
O serviço mais procurado pelos utentes é a AT – Autoridade Tributária. Porém foram
também realizados serviços do ISS (Instituto da Segurança Social), AMA (Agência para
a Modernização Administrativa), SPMS (Serviços partilhados do Ministério da Saúde),
IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes), ACT (Autoridade para as Condições
de Trabalho), ADSE e DGES (Acesso ao Ensino Superior). ---------------------------------3 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e
outras. -----------------------------------------------------------------------------------------------06 de Abril - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra
de Fátima – MBA Direção Técnica de organizações sociais ---------------------------------08 de Abril - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Feira da Saúde -------------------------10 de Abril - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra
de Fátima – Ação de sensibilização “Intervenção CPCJ” -------------------------------------13 de Abril - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Comissão de Festas Sta Teresinha –
Jantar -------------------------------------------------------------------------------------------------20 de Abril - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima –
Semana Santa ----------------------------------------------------------------------------------------
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27 de Abril - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra
de Fátima – MBA Direção Técnica de organizações sociais ---------------------------------9 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de abril. ---------------------10 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de abril da GR n.º 70 à 89.
11 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 14 até à 17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 41
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE
REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos treze dias do mês de maio de dois mil e dezanove, às dez horas, reuniram os
extraordinariamente 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 - Caminhada “O que nos Liga” --------------------------------------------------------------No passado dia 1 de maio, a Junta de Freguesia, em parceria com a Associação de
Amigos do parque da Pateira do Carregal e a Liga Portuguesa Contra o Cancro
promoveu uma caminhada solidária. Essa caminhada consistiu na angariação de fundos
para doar à Liga. Participaram cerca de duzentas pessoas e foi uma atividade muito
agradável. Os participantes iniciaram o dia com uma aula de zumba seguida da
caminhada que começou no Parque Ribeirinho da Pateira do Carregal rumo à Ponte de
Requeixo. Pelo caminho várias foram as maravilhosas surpresas proporcionadas pela
Associação de Amigos do Parque da Pateira do Carregal que, de resto, foi a grande
impulsionadora desta atividade. Foi graças ao dinamismo desta Associação e dos seus
associados que a atividade teve uma grande sucesso tendo sido sobejamente elogiada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 42
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e sete dias do mês de maio 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 - Aplicação do Decreto-Lei n.º 57/2019: acordo entre a Câmara Municipal de
Aveiro a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz ------------------Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------- A publicação no Diário da República de 30 de abril do Decreto-Lei nº 57/2019
respeitante à transferência de competências dos Municípios para os Órgãos das
Freguesias; ------------------------------------------------------------------------------------------ A fixação do prazo de 29 de junho de 2019 para tomar a deliberação de não
transferência de competências previstas no referido Decreto-Lei para o ano de 2019, tal
como determinado no ponto 2 do seu artigo 12º; ---------------------------------------------- A fixação do prazo de 30 de junho de 2019 para tomar a deliberação de não
transferência de competências previstas no referido Decreto-Lei para o ano de 2020, tal
como determinado na alínea b) do ponto 2 do artigo 4º da Lei nº 50/2018, de 16 de
agosto; ------------------------------------------------------------------------------------------------ A aplicação do Decreto-Lei nº 57/2019 de forma universal a 1 de janeiro de 2021; ----- A cooperação institucional entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia
de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz; --------------------------------------------------------- A necessidade de proceder a deliberações nos Órgãos Autárquicos Executivos e
Deliberativos, Municipais e de Freguesia, sobre a não aplicação do Decreto-Lei nº
57/2019 para os anos de 2019 e de 2020: ------------------------------------------------------Perante esta legislação é do entendimento deste Executivo a execução de acordo entre a
Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz no sentido de: --------------------------------------------------------------------------------- Não implementar as transferências de competências das Câmaras Municipais para a
Junta de Freguesia definidas no Decreto-Lei nº 57/2019, nos anos de 2019 e de 2020; --- Promover a deliberação nesse sentido, da não transferência de competências nos
termos previsto no Decreto-Lei nº 57/2019, dos Órgãos Autárquicos Executivos e
Deliberativos, Municipais e de Freguesia, até ao próximo dia 28 de junho de 2019,
fazendo a devida e atempada comunicação à DGAL; -----------------------------------------2 – Construção devoluta Parque de Merendas de Nariz ----------------------------------Deliberada a adjudicação da demolição da construção devoluta no parque de merendas
de Nariz à empresa Laranjeiro & Alcaide. -------------------------------------------------------
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3 - Passeio sénior ----------------------------------------------------------------------------------Deliberados a data e local do Passeio Sénior para 2019. O dia escolhido foi 27 de junho
(quinta-feira) e o local a visitar Aljubarrota. Às 7h15 iniciará a concentração nos locais
habituais e prevê-se que a saída seja às 8h00. Às 9h30 efetuar-se-á paragem para o
pequeno-almoço e às 10h30 iniciarão as visitas ao Centro Interpretativo de Aljubarrota.
Segue-se o almoço às 13h00 e às 16h45 o regresso com paragem em Fátima. 20h00 é a
hora prevista de chegada. --------------------------------------------------------------------------As inscrições serão efetuadas na sede e polos da Junta de Freguesa até 21 de junho e
têm um valor de 20€ por pessoa. Podem inscrever-se pessoas com idade igual ou
superior a 65 anos, cônjuges e/ou reformados ou pensionistas. ------------------------------4 – Transferência de titularidade de 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 65, Talhão 1 destinado a
sepultura de uso particular e familiar a Sílvia Maria Ferreira Tavares. ---------------------5 - Gestão Barraquinhas -------------------------------------------------------------------------Relativamente à gestão das barraquinhas da Junta de Freguesia a intenção é ceder esses
equipamentos às associações, IPSS’s, comissões de festas e outras instituições públicas
mediante condições ainda a definir. --------------------------------------------------------------6 – Parque Infantil de Requeixo ---------------------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia informou da alteração da data da inauguração do
Parque Infantil de Requeixo prevista para 31 de maio. Por indisponibilidade do
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, que faz questão de estar presente na
inauguração, a inauguração passa a ser no dia 4 de Junho. -----------------------------------7 – Georreferenciação das propriedades da Junta de Freguesia -----------------------Tal como previsto no Plano de Atividades para o ano de 2019 iniciaram-se os trabalhos
de georreferenciação das propriedades rústicas da Junta de Freguesia. Será um trabalho
muito minucioso e demorado em virtude da quantidade de terrenos de que a Junta de
Freguesia é proprietária e pela sua localização. ------------------------------------------------8 – Alienação propriedade rústica (Rua da Capela - Carregal) -------------------------No seguimento no processo encetado para a alienação de propriedade rústica sita na Rua
da Capela do lugar do Carregal foi então agendado para 17 de junho de 2019 o ato da
Escritura. ---------------------------------------------------------------------------------------------9 – Assembleia Municipal -----------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta informou que no próximo dia 21 de junho a Assembleia
Municipal realizar-se-á no salão Polivalente de Nª Sra de Fátima. O Executivo da Junta
de Freguesia enaltece a iniciativa que considera ser uma oportunidade de participação
ativa para os cidadãos residentes na Freguesia. ------------------------------------------------10- Trabalhos diversos ---------------------------------------------------------------------------Deliberada a pintura do cemitério de Requeixo e dada como concluída a construção de
muro na rua do Calvário em Requeixo. ----------------------------------------------------------
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11 – Habitações Sociais --------------------------------------------------------------------------Verifica-se que, em relação às habitações socias de Requeixo, há pagamentos de rendas
em atraso. Deliberada a notificação por carta registada com Aviso de Receção a
notificar os inquilinos para a necessidade do pagamento atempado das rendas, alertando
para as consequências que advêm da falta de pagamento. ------------------------------------12 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e
outras. -----------------------------------------------------------------------------------------------04 de maio - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Apoio
para os preparativos da 1ª Comunhão -----------------------------------------------------------06 de maio – Sala de reuniões Junta de Freguesia (Nª Sra de Fátima) - Associação de
Criadores de Raça Marinhos – apoio aos agricultores -----------------------------------------06 de maio – Sala de reuniões Junta de Freguesia (Nariz) - Associação de Criadores de
Raça Marinhos – apoio aos agricultores ---------------------------------------------------------07 de maio – Centro Social de Requeixo – Quinta da Medela – apoio aos agricultores --11 de maio - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra
de Fátima – MBA Direção Técnica de organizações sociais ---------------------------------11 e 12 de maio - Sala de reuniões Junta de Freguesia (Nariz) - Associação Desportiva
de Nariz – Exposição de artesanato --------------------------------------------------------------18 de maio – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de
Fátima – Dia da Família ---------------------------------------------------------------------------13 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de maio da OP n.º 154 à
295. ---------------------------------------------------------------------------------------------------14 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de maio da GR n.º 89A à
110. ---------------------------------------------------------------------------------------------------15 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria -------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 18 até à 21 e Guias
de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 50 à 82. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 43
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE
REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos três dias do mês de junho de dois mil e dezanove, às dez horas, reuniram os
extraordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de
Fátima e Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Requeixo. Foi tratado o seguinte
assunto: ----------------------------------------------------------------------------------------------1 - Trabalho comunitário ------------------------------------------------------------------------Aceitação de prestação de serviço comunitário do cidadão Fernando Manuel Rodrigues
de Carvalho por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação Regional de
Reinserção do Centro. O total de horas a cumprir será de 89h. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 44
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e quatro dias do mês de junho 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 - Dia mundial da criança ----------------------------------------------------------------------No dia 4 de junho de 2019, a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz,
em parceria e com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro, cumpriu a sua promessa da
instalação do terceiro Parque Infantil na Freguesia, em Requeixo. --------------------------A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente e Vice-Presidente, bem
como pelos responsáveis da arquitetura da obra. Por sua vez, a Junta de Freguesia fez-se
representar pelo seu Executivo. ------------------------------------------------------------------Para a inauguração compareceram cerca de 200 crianças que, apesar de o tempo não ter
colaborado, tiveram oportunidade de participar em diversas atividades. Compareceram
ainda vários populares que tiveram oportunidade de assistir à bênção dos equipamentos
bem como à explicação do que ali se pretende executar. -------------------------------------A obra em curso visa a beneficiação do espaço. Ficam ainda por instalar os
equipamentos geriátricos cuja implantação ocorrerá na segunda fase da obra. O
resultado final do que se projeta para aquele local surgirá ainda este ano. Ali passará a
existir um moderno e atrativo parque e largo de festas que criará uma nova centralidade
na Freguesia. Resultará assim num espaço intergeracional que vem acrescentar muito
valor e muita qualidade não só a esta localidade, como para toda a Freguesia. ------------2 – Reunião Executivo Câmara Municipal de Aveiro -------------------------------------No passado dia vinte e um de junho de 2019 reuniu ordinariamente a Câmara Municipal
de Aveiro na sede da Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz sob a
orientação do seu Presidente, Eng. Ribau Esteves. Estiveram também presentes os
Vereadores Sr. Jorge Ratola, Dra Ana Rita Carvalho, Dr. João Machado, Dra Maria do
Rosário Carvalho, Dr. Manuel Sousa e Dr. João Sousa. --------------------------------------3 – Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima -------------------------------------------------Sobre as recentes alterações nas Extensões de Saúde de Requeixo e de Nª Sra de Fátima
a Junta de Freguesia contactou o Diretor do ACeS, Dr. Pedro Almeida, para questionar
qual a sua posição perante o que está a acontecer. Não se obteve qualquer resposta por
parte do Diretor. ------------------------------------------------------------------------------------Ponto de situação atual: ----------------------------------------------------------------------------- A UCSP Aveiro II é composta pelas Extensões de Saúde de Requeixo, Nª Sra de
Fátima, Nariz e Eixo; ------------------------------------------------------------------------------- A coordenação do serviço é efetuada por clínica alocada em Eixo, Dra Aurora Sá; ----- Atualmente encontram-se totalmente desprovidas de atendimento administrativo,
médico e de enfermagem as Extensões de Saúde de Requeixo e de Nª Sra de Fátima. O
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médico aposentou-se e a funcionária administrativa bem como a enfermeira encontramse de baixa; ------------------------------------------------------------------------------------------- Conhece-se a intenção da coordenadora de alocar os serviços administrativos e de
enfermagem a tempo inteiro em Eixo; -----------------------------------------------------------O Executivo da Junta de Freguesia protesta veementemente a coordenação do serviço e
questionou o senhor Diretor do ACeS qual a sua posição perante os factos atuais. -------É do entendimento deste Executivo que devam ser repostas de imediato as consultas de
medicina geral e enfermagem nas extensões de saúde de Requeixo e de Nª Sra de
Fátima. -----------------------------------------------------------------------------------------------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 221, Talhão 8, destinado a sepultura de uso particular e
familiar a Maria Elsa Simões Birrento residente na Rua Direita n.º 408, Póvoa do
Valado, 3810-771 Nª Sra de Fátima. -------------------------------------------------------------5 - Concessão de terreno para sepultura -----------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” – Nariz, designada
por sepultura n.º 11, Talhão I – folha 63 2ª fase, destinado a sepultura de uso particular e
familiar a Gracinda Vieira Maio residente na Rua Direita n.º 397, Vessada, 3810-607
Nariz. -------------------------------------------------------------------------------------------------6 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de junho da OP n.º 295A à
350. ---------------------------------------------------------------------------------------------------7 – Guias de Recebimento -----------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de junho da GR n.º 111 à
128. ---------------------------------------------------------------------------------------------------8 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria ------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 22 até à 22 e Guias
de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 83 à 97. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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

