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ATA N.º 26
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Ao primeiro dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezasseis horas e trinta minutos,
reuniram publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima
e Nariz em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ----------------------------------1 - Decisão de adjudicação ----------------------------------------------------------------------------------------Considerando o Procedimento por Ajuste Direto n.º 8/20, nos termos da alínea d) do art.º 19º
do Código dos Contratos Públicos, (CCP), na sua redação atual, para adjudicação da
empreitada de “Requalificação da Fonte do Pano”, aberto despacho do Presidente da Junta de
Freguesia datado de 30/07/2020, e enviado o convite ao concorrente via email em
14/09/2020, com o preço base de 8.000€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; -----------------Determina-se que, de acordo com a proposta formulada, se adjudique a referida empreitada
ao concorrente “Habiteto Construções Lda”, pelo preço contratual de 7.880,00€, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor, com pagamento a 30 dias após a receção da fatura, emitida a partir
da aprovação do auto de medição mensal, e a executar nos termos do Convite, caderno de
Encargos e demais documentos patenteados no procedimento, e com base na sua proposta
datada de 15/09/2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------2 - Procedimento por Ajuste Direto n.º 9/20 – “REQUALIFICAÇÃO DA FONTE VELHA – Póvoa
do Valado” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Decisão tomada ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº
197/99, de 8 de junho, conjugado com o nº 1 do artº 36º do CCP. --------------------------------------Deliberada a abertura de procedimento por ajuste direto designado por AD nº 9/20 que tem
por objeto “Requalificação da Fonte Velha – Póvoa do Valado”, cujo preço base é de €9.000
(nove mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Este valor foi obtido após uma
consulta preliminar ao mercado de acordo com o preceituado no artigo 35-A do CCP (Código
dos Contratos Públicos). Nos termos do artigo 2º, nº 1, alínea c) do CCP, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 111- B/2017, de 31 de agosto (retificado pelas declarações de retificação
n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e n.º 42/2017, de 30 de novembro), a entidade pública
adjudicante é a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. ---------------------------O procedimento será por ajuste direto, atento o valor do contrato, de acordo com as
disposições conjugadas dos artigos 18º, 19º alínea d), 38º e 128º alínea1) todos do CCP. O
processo do procedimento será constituído pelo convite à apresentação de proposta. ---------Os trabalhos a realizar são: lavar telhados e substituir telhas e ripas partidas; aplicar bondex na
madeira do telhado; fazer valeta na parte exterior da bica; lavar muros exteriores, regularizar a
altura dos mesmos, rebocar e pintar; cimentar piso exterior entre muros; lavar pilares e
betumar; lavar paredes, rebocar exterior e pintar; assentar azulejo; picar paredes dos tanques
e pia, rebocar e isolar; colocar painel decorativo na parte superior da bica. Face ao exposto,
autoriza-se a cabimentação da despesa inerente. ----------------------------------------------------------Foi ainda decidido designar o senhor Miguel António Costa da Silva na qualidade de Gestor de
Contrato, nos termos e para os efeitos previsto no artigo 290ºA do CCP. ------------------------------
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3 - Visita de trabalho Câmara Municipal de Aveiro e Junta de Freguesia ----------------------------Da visita de trabalho entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia, realizada no
passado dia 19 de setembro, destacam-se os seguintes assuntos. --------------------------------------- Pateira de Requeixo. A Câmara Municipal de Aveiro informou que está aprovado pelo
Ministério do Ambiente a disponibilização de verba financeira em 2021 para a limpeza dos
jacintos. Por sua vez, o Polis Litoral Ria de Aveiro publicou em Diário da Républica o novo
concurso para a Via Ecológica Ciclável que ligará os parques ribeirinhos de Requeixo e do
Carregal, tendo sido denunciado o contrato anterior pelo empreiteiro. A Câmara Municipal
informou que irá requerer junto do ICNF- Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, licença para a criação da pista de pesca desportiva em Requeixo. -------------------------- Ponte de Requeixo. Visitada a obra em curso tendo a Câmara Municipal informado que a
conclusão da mesma está prevista ainda para o ano de 2020. ------------------------------------------ Rua Direita de Verba. Registo com apreço da conclusão da obra tendo a Junta de Freguesia
solicitado ao Executivo Municipal duas melhorias nesta localidade designadamente a
dignificação da área envolvente da Capela e aquisição do terreno para instalação de Largo de
Festas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obra EN235 e nova via de acesso à Bica/Cafelada. Visitada a obra do IP onde se ficou a
conhecer o projeto da nova via de acesso à Bica/Cafelada a criar pela Câmara Municipal de
Aveiro. Posteriormente servirá de acesso ao alargamento da Zona Industrial de Mamodeiro. --A Junta de Freguesia sensibilizou o Município para a necessidade da requalificação do caminho
da Fonte das Hortas pois permitirá que o trânsito agrícola que necessita de atravessar a EN 235
circule nesse local com maior segurança. ----------------------------------------------------------------------- Largo de Festas de Mamodeiro. Visitado o Largo de Festas em Mamodeiro após a finalização
das obras de qualificação. ------------------------------------------------------------------------------------------- Centro Escolar de Nª Sra de Fátima. Apresentação do esboço do projeto do Centro Escolar
previamente apresentada aos agentes escolares. O senhor Presidente da Câmara informou
que os terrenos em causa já foram escriturados e que a construção do novo Centro Escolar
tem uma estimativa de custo na ordem dos 3,5 milhões de euros. Logo que exista projeto
definitivo será disponibilizado para consulta de todos. ------------------------------------------------------ Mamoa. Apresentação de projeto do memorial da Mamoa a ser instalado na rotunda próxima
do monumento. Relativamente ao monumento propriamente dito a Câmara Municipal ficou
de analisar a melhor forma de valorizar o espaço. ------------------------------------------------------------ Largo da Póvoa do Valado. Efetuada visita ao local, e identificadas as necessidades de
intervenção no espaço envolvente, nomeadamento a dignificação da Capela existente no
referido local. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - Cultura perto de si -----------------------------------------------------------------------------------------------A iniciativa “Cultura perto de si” voltou a percorrer as Freguesias de Aveiro. Apostada em
reforçar a oferta cultural em todo o território do Município, a Câmara Municipal de Aveiro
voltou a realizar a iniciativa “Cultura Perto de Si”, um programa diversificado que percorreu
várias localidades do Município, contando com o apoio das Juntas de Freguesia. ------------------O Programa Municipal “Cultura Perto de si” tem por missão promover, divulgar e
descentralizar a cultura no Município de Aveiro, bem como, simultaneamente, criar laços entre
as instituições envolvidas e a comunidade, cimentando redes de itinerância e troca de
experiências culturais. -----------------------------------------------------------------------------------------------
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Destacam-se os seguintes eventos realizados na nossa Freguesia: Stand up Comedy em
Requeixo e Nª Sra de Fátima nos dias 18 e 19 de setembro respetivamente e sessão de cinema
ao ar livre na Escola de Verba no dia 26 de setembro. ------------------------------------------------------O número de ingressos foram condicionados à limitação dos espaços sendo que os bilhetes
(gratuitos) tiveram que ser reservados na Junta de Freguesia decorrente das exigências do
Plano de Contingência Covid19. ----------------------------------------------------------------------------------5 - Formação COTS - Conduzir e Operar o Trator com Segurança ---------------------------------------Os condutores de veículos agrícolas são, a partir de fevereiro de 2021, obrigados a ter
formação específica, não bastando carta de condução ou licença. Esta obrigatoriedade, criada
por decreto-lei publicado no final de 2017, visa prevenir acidentes com máquinas agrícolas,
aplicando-se aos condutores habilitados com cartas de condução da categoria B que conduzam
tratores da categoria II, e das categorias C e D, que pretendam conduzir veículos agrícolas das
categorias II e III. Devem realizar a ação de formação “Conduzir e operar com o trator em
segurança”, de 35 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------Atentos à quantidade de pessoas da Freguesia que conduzem tratores, o Executivo, em
cooperação com entidade formadora certificada para o efeito, deliberou a disponibilização de
espaços e equipamentos para a realização de ações de formação nessa matéria. ------------------6 – Alteração Orçamental 2020 ----------------------------------------------------------------------------------Aprovada a 10ª Alteração Permutativa do Orçamento das Despesas para o ano 2020 que se
encontra arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. ------------------------------------7 - Alteração PPI 2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada a 4ª Alteração Permutativa ao PPI para o ano 2020 que se encontra arquivada nos
serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------------------------------------8 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes aos meses de agosto e setembro, da OP
n.º 484 à 592. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------9 – Guias de Recebimento -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes aos meses de agosto e setembro da GR
n.º 243 à 301. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------10 - Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------------------------------- Alarme armazém. Adjudicação da instalação de alarme no armazém da Junta de Freguesia em
Nª Sra de Fátima atendendo ao elevado valor de equipamento que o referido imóvel possui. –
- Limpeza de saibreira do Carregal. O Executivo assumiu a necessidade de se proceder à
limpeza do referido espaço pelo que irá diligenciar junto da Câmara Municipal de Aveiro a
respetiva colaboração. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Abrigos de passageiros. Constantemente a Junta de Freguesia tem pressionado a Câmara
Municipal de Aveiro para que o concessionário proceda à instalação dos novos abrigos nos
vários locais em falta por toda a Freguesia. O Executivo está solidário com a insatisfação dos
utentes das linhas de transportes. -------------------------------------------------------------------------------- Ponto Eletrão. A partir de agora os cidadãos podem entregar na Junta de Freguesia pilhas
usadas, lâmpadas e pequenos equipamentos elétricos fora de uso. A sustentabilidade
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ambiental depende da consciência individual, contudoa a Junta de Freguesia pretende
colaborar com essa causa. Reduzir, reutilizar e reciclar é o lema. ---------------------------------------- Centésimo aniversário. Completar 100 anos de vida é um grande feito. Assim, o Executivo
pretende homenagear todos os residentes que, entretanto, comemorem o seu centésimo
aniversário. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Peditório nacional da Liga Portuguesa contra o cancro. Entre 29/10 e 02/11 irá decorrer a
nível nacional mais um peditório para a Liga Portuguesa Contra o Cancro. Mais uma vez, como
habitual, a Junta de Freguesia colaborará com esta causa promovendo o voluntariado entre os
residentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oferta post mortem à Junta de Freguesia, pela senhora Domitila Gravanço, de quadros com
fotografias antigas de Requeixo. Sabendo da sua vontade, o seu irmão entregou esses quadros
à Junta de Freguesia que estão expostos no Salão Nobre da 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: Miguel António Costa da Silva
A Secretária: Ana Cristina Pinheiro Rodrigues
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 27
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às dezoito horas, reuniram
ordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz,
em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------1 – Solenidade de Todos os Santos e Fiéis Defuntos -------------------------------------------------------Aproxima-se a solenidade de Todos os Santos (1 de novembro) e a Comemoração de Todos os
Fiéis Defuntos (2 de novembro) datas que, tradicionalmente, concentram um elevado número
de pessoas nos cemitérios. São dias intensamente sentidos pelos fiéis católicos da nossa
Freguesia que fazem uma romagem de fé e esperança aos cemitérios onde repousam os restos
mortais dos seus entes queridos. --------------------------------------------------------------------------------Considerando o agravamento da situação pandémica da COVID 19 registado nas últimas
semanas no nosso país, a Junta de Freguesia decidiu reforçar as medidas excecionais no
âmbito da prevenção, sem impedir o acesso a este espaço de homenagem numa data tão
marcante. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Assim, para os próximos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, foram aprovadas as seguintes
medidas a aplicar nos Cemitérios da Freguesia. ----------------------------------------------Período de funcionamento das 8h00 às 18h00; não será permitida a tradicional celebração; os
fiéis deverão permanecer o tempo estritamente necessário de forma a que todos prestem a
sua homenagem em segurança; procurar horários diversificados de modo a evitar
aglomerados; permanência de apenas duas pessoas por cada campa/jazigo (exceto se forem
coabitantes); manter a distância social recomendada de 2 metros; obrigatório o uso correto de
máscara; retirados todos os utensílios de utilização coletiva e proibida a partilha de
equipamentos e materiais de limpeza. -------------------------------------------------------------------------2 - Extensões de Saúde ---------------------------------------------------------------------------------------------Recentemente foi subtraído material de saúde diverso das Extensões de Saúde de Requeixo e
de Nariz por funcionários do Ministério da Saúde, sob orientação e conhecimento do Diretor
Executivo do ACES Baixo Vouga, Dr. Pedro Almeida. --------------------------------------------------------Em momento algum esta Junta de Freguesia foi consultada ou informada relativamente à
retirada de equipamentos de ambas as extensões de saúde de Requeixo e de Nariz. Após
contacto com o Diretor do serviço foi-nos informado que esse material foi deslocado para Eixo.
Por várias ocasiões a Junta de Freguesia teve oportunidade de questionar o ACES Baixo Vouga
sobre a coordenação do serviço de saúde na Freguesia, questão para a qual nunca se obteve
qualquer esclarecimento por parte do ACES. -----------------------------------------------------------------O Executivo é da opinião de que a Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima não reúne condições
para concentrar todos os serviços da Freguesia como vem acontecendo desde o início da
pandemia. A Junta de Freguesia apoia incondicionalmente a população, no sentido da
manutenção em funcionamento das três extensões de saúde. -------------------------------------------
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Posto isto, os órgãos autárquicos (Executivo e Assembleia de Freguesia) em coordenação com
as Associações locais, IPSS’s e Paróquias, lideram um processo de recolha de assinaturas com o
objetivo de exigir ao ACES Baixo Vouga a imediata reposição do material retirado em Requeixo
e Nariz. Será ainda exigido o imediato funcionamento em simultâneo das três Extensões de
Saúde na Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------3 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” em Nariz, designado por
Sepultura n.º 2, Talhão A – 2ª Fase, destinado a sepultura de uso particular e familiar a Estelina
de Oliveira Marques Zito cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da
Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de outubro, da OP n.º 593 à 605.
5 – Guias de Recebimento -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de outubro da GR n.º 302 à 338.
6 – Operações de Tesouraria --------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Operações de Tesouraria. ----------------------------------------------------------------7 - Alteração Orçamental 2020 -----------------------------------------------------------------------------------Aprovadas a 10ª e 11ª Alterações Orçamentais das Despesas para o ano 2020 que se
encontram arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------8 - Alteração PPI 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada a 4ª Alteração Permutativa ao PPI para o ano 2020 que se encontra arquivada nos
serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------------------------------------9 - Outros assuntos --------------------------------------------------------------------------------------------------- Magusto. À semelhança de anos anteriores, a Junta de Freguesia comparticipa com as
castanhas do Magusto dos estabelecimentos escolares da Freguesia. Neste ano em particular,
apesar de simbólico, o Executivo considerou fundamental este gesto, não só para manter vivas
as tradições, mas sobretudo, para proporcionar um contexto de normalidade às nossas
crianças. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seguro do Armazém de Nª Sra de Fátima. Aguardar pela realização do Inventário dos bens da
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberada a qualificação de espaços públicos em Nariz: Fonte do Martins e Fonte do Olho. --- Deliberado o procedimento para tratamento de águas pluviais no Cemitério de Requeixo. ----- Adjudicação da instalação de iluminação de Natal. --------------------------------------------------------- Elaboração do 3º Boletim da Freguesia (edição Dezembro/2020). ------------------------------------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: Miguel António Costa da Silva
A Secretária: Ana Cristina Pinheiro Rodrigues
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 28
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às dezasseis horas e trinta minutos,
reuniram publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima
e Nariz, em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: -------------------------------------------------1 - Procedimento por Ajuste Direto n.º 10/20 – “CENTRO DE EVENTOS DE NARIZ – Projetos,
Assessoria Técnica, Coordenação e Fiscalização de obra” ------------------------------------------------Decisão tomada ao abrigo do disposto na alínea a) do nº 1 do artº 18º do Decreto-Lei nº
197/99, de 8 de junho, conjugado com o nº 1 do artº 36º do CCP. --------------------------------------Deliberada a abertura de procedimento por ajuste direto designado por AD nº 10/20 que tem
por objeto “CENTRO DE EVENTOS DE NARIZ – Projetos, Assessoria Técnica, Coordenação e
Fiscalização de obra”, cujo preço base é de €17.000 (dezassete mil euros), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor. Este valor foi obtido após uma consulta preliminar ao mercado de acordo
com o preceituado no artigo 35-A do CCP (Código dos Contratos Públicos). Nos termos do
artigo 2º, nº 1, alínea c) do CCP, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111- B/2017, de
31 de agosto (retificado pelas declarações de retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e n.º
42/2017, de 30 de novembro), a entidade pública adjudicante é a Junta de Freguesia de
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. -----------------------------------------------------------------------------O procedimento será por ajuste direto, atento o valor do contrato, de acordo com as
disposições conjugadas dos artigos 18º, 20º alínea d), 38º e 128º alínea1) todos do CCP. O
processo do procedimento será constituído pelo convite à apresentação de proposta. -----------Foi ainda decidido designar o senhor Miguel António Costa da Silva na qualidade de Gestor de
Contrato, nos termos e para os efeitos previsto no artigo 290ºA do CCP. -----------------------------2 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério Novo” de Requeixo, designado por
Sepultura n.º 30, Talhão 2, Cemitério Novo destinado a sepultura de uso particular e familiar a
Rolando Rodrigues Pinheiro e Cidália Pereira Tavares cujo Alvará se encontra arquivado nos
serviços administrativos da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------3 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério Novo” de Requeixo, designado por
Sepultura n.º 31, Talhão 2, Cemitério Novo destinado a sepultura de uso particular e familiar a
Augusto Dias Abrantes e Natália Rodrigues Pinheiro Abrantes cujo Alvará se encontra
arquivado nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. ------------------------------------------4 – Previsão de trabalhos a realizar na Freguesia -----------------------------------------------------------Para as semanas entre 9 e 20 de novembro prevê-se a realização dos seguintes serviços:
limpeza de aquedutos; conclusão da requalificação do Largo do Barreiro na Taipa; plantação de
terrenos no Carregal; conclusão da limpeza no Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima;
conclusão da limpeza na Rua do Freixo em Verba; construção de muro e passeio na EN 235;
construção de base de ecopontos na Rua do Viso; qualificação do Jardim do Cemitério de
Nariz; corte de relvas. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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5 - Outros assuntos --------------------------------------------------------------------------------------------------- No seguimento das orientações da DGS – Direção Geral de Saúde, e em função da
necessidade de diminuição dos riscos de contágio da COVID-19, foi deliberado o encerramento
dos Cemitérios da Freguesia às 12h30 nos dias 14, 15, 21 e 22 de novembro. ------------------------ Colaboração da Junta de Freguesia no alargamento da Rua da Cafelada, em Mamodeiro.
Atendendo à possibilidade de alargamento de via pública num local de extrema necessidade,
foi deliberado o fornecimento do material necessário para a construção do muro e respetivo
passeio após indicação da Câmara Municipal de Aveiro e com o devido enquadramento no
protocolo de delegação de competências. ---------------------------------------------------------------------- Instalação de campo mini golfe no Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima. No âmbito da
requalificação do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima, e com o objetivo de instalar algo
diferenciador no espaço, o Executivo deliberou proceder à aquisição de um conjunto de mini
golfe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do pedido do Agrupamento de Escolas de Eixo para fornecimento de internet móvel a
alunos da Freguesia. Após analisar o pedido, e antes de tomar qualquer decisão sobre esta
matéria, o Executivo entendeu por bem colocar a questão à Câmara Municipal de Aveiro,
entindade com competência em matéria de educação. ----------------------------------------------------- Cabazes de Natal. A exemplo dos anos anteriores, o Executivo deliberou proceder à entrega,
por altura do Natal, de cabazes com bens alimentares às pessoas carenciadas da Freguesia. ---- Embelezamento de espaço público na Bica em Mamodeiro. O Presidente da Junta de
Freguesia informou os colegas do Executivo que o IP – Infraestruturas de Portugal, solicitou à
Junta de Freguesia o embelezamento e manutenção do espaço público na Bica. Atendendo a
que esse local será um cartão de visita para a freguesia deliberou-se assumir esse
compromisso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: Miguel António Costa da Silva
A Secretária: Ana Cristina Pinheiro Rodrigues
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 29
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quinze horas, reuniram
ordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------------------------------------1 - Proposta apresentada pelo Presidente da Junta de Freguesia para “Constituição da
Comissão de Avaliação (CA) e aprovação do Regulamento da Comissão de Avaliação no
âmbito do SIADAP”. -------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------A Lei nº 66-B/2007 de 28 de dezembro, na sua redação atual, estabelece o sistema integrado
de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública (SIADAP) e aplica-se aos
serviços da Administração Autárquica com as adaptações constantes do Decreto Regulamentar
nº 18/2009 de 4 de setembro; ------------------------------------------------------------------------------------Nos termos do nº 5 do artigo 23º do Decreto Regulamentar nº 18/2009 de 4 de setembro,
«Nas freguesias, as competências atribuídas ao conselho coordenador de avaliação são
confiadas a uma comissão de avaliação, a constituir por deliberação da Junta de Freguesia,
ouvidos os avaliados, sendo composta pelo Presidente da Junta de Freguesia, que preside, o
tesoureiro ou o secretário da junta e trabalhadores com responsabilidade funcional adequada;
No caso em que não exista trabalhadores com responsabilidade funcional adequada, a
Comissão de Avaliação pode ser constituído por três elementos: presidente, secretário e
tesoureiro; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compete à Junta de Freguesia gerir e superintender os recursos humanos a esta afetos e
exercer os poderes funcionais e cumprir as diligências que lhe sejam determinadas pela
Assembleia de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------------Em conformidade, o Presidente da Junta de Freguesia propôs ao Executico deliberar ao abrigo
da competência definida na alínea e) do artigo 19º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro e nos
termos do nº 5 do artigo 23º do Decreto Regulamentar nº 18/2009 de 4 de Setembro, que, a
Comissão de Avaliação seja constituída pelos seguintes elementos: Miguel António Costa da
Silva, Presidente da Junta de Freguesia e Presidente da CA, Ana Cristina Pinheiro Rodrigues,
Secretária da Junta de Freguesia e Secretária da CA e Carlos Alberto Martins Nunes, Tesoureiro
da Junta de Freguesia e Vogal da CA. ----------------------------------------------------------------------------Considerando que a Comissão de Avaliação deve reger-se por regulamento próprio, propõe-se
também aprovar o Regulamento da Comissão de Avaliação da Freguesia de Requeixo, Nossa
Senhora de Fátima e Nariz, o qual define a sua composição, competências e funcionamento.---Deliberação: O Executivo, depois de analisar a referida proposta, deliberou por unanimidade,
aprovar a constituição da Comissão de Avaliação e o Regulamento da Comissão de Avaliação
no âmbito do SIADAP. -----------------------------------------------------------------------------------------------2- Homologação da lista unitária de ordenação final dos candidatos do procedimento
concursal comum, no âmbito da regularização extraordinária dos vínculos precários, na área
dos serviços gerais, para preenchimento de 2 (dois) postos de trabalho na carreira e
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categoria de assistente operacional, na modalidade de relação jurídica de emprego público
por tempo indeterminado.-----------------------------------------------------------------------------------------Para cumprimento da alínea e) do artigo 19º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e em
conformidade com o disposto no nº 2 do artigo 28º da Portaria nº 125-A/2019, de 30 de abril,
foi presente pelo Presidente da Junta de Freguesia aos restantes elementos do Executivo a
lista unitária de ordenação final dos candidatos do procedimento concursal mencionado em
epígrafo para apreciação e homologação, acompanhada das atas elaboradas pelo júri e
restantes deliberações do júri, incluíndo as relativas à admissão e exclusão dos candidatos. ----Deliberação: O Executivo, depois de analisar a proposta apresentada, deliberou por
unanimidade, homologar a referida lista unitária de ordenação final dos candidatos. -------------3 - Decisão de adjudicação ----------------------------------------------------------------------------------------Considerando o Procedimento por Ajuste Direto n.º 10/20, nos termos da alínea d) do art.º 20º
do Código dos Contratos Públicos, (CCP), na sua redação atual, para adjudicação de “CENTRO
DE EVENTOS DE NARIZ – Projetos, Assessoria Técnica, Coordenação e Fiscalização de obra”,
aberto despacho do Presidente da Junta de Freguesia datado de 12/011/2020, e enviado o
convite ao concorrente via email em 12/11/2020, com o preço base de 17.000€, acrescido de
IVA à taxa legal em vigor; -------------------------------------------------------------------------------------------Determina-se que, de acordo com a proposta formulada, se adjudique o referido trabalho ao
concorrente “António Horácio Neves da Silva”, pelo preço contratual de 17.000,00€, acrescido
de IVA à taxa legal em vigor, com pagamento a 30 dias após a receção de cada fatura e a
executar nos termos do Convite, caderno de Encargos e demais documentos patenteados no
procedimento, e com base na sua proposta datada de 18/11/2020. -----------------------------------Face ao exposto, autoriza-se a cabimentação da despesa inerente. ------------------------------------4- Minuta de contrato de ajuste direto ------------------------------------------------------------------------Aprovada a minuta do contrato para a execução do Ajuste Direto n.º 10/20 para a execução de
“CENTRO DE EVENTOS DE NARIZ – Projetos, Assessoria Técnica, Coordenação e Fiscalização de
obra”, que se encontra arquivada nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. -----------5 – Delegação de competências COVID19 ---------------------------------------------------------------------Da análise e votação da Delegação de Competências entre o Município de Aveiro e esta
Freguesia em matéria de combate à pandemia COVID19, resultou a aprovação por
unanimidade do Protocolo de Delegação de Competências do Município de Aveiro – PAAASE
2020 / Fase 2 – Programa de Ação de Apoio à Atividade Social e Económica para a Junta de
Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. ------------------------------------------------------------6 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” em Nariz, designado por
Sepultura n.º 39, Folha 20 – 1ª Fase, destinado a sepultura de uso particular e familiar a Lúcia
de Jesus Martins cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da Junta de
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e outras. -------Seguindo as normas da DGS disponibilização de espaços/edifícios da freguesia. --------------------18 de novembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Associação Recreativa e Cultural da
Barroca (exames desportivos). -------------------------------------------------------------------------------------
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8 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de novembro, da OP n.º 606 à
678. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 – Guias de Recebimento ----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de novembro da GR n.º 339 à
380. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10 – Operações de Tesouraria ------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Operações de Tesouraria. ----------------------------------------------------------------11 – Previsão de trabalhos a realizar na Freguesia ---------------------------------------------------------Para a semana de 23 a 27 de novembro prevê-se a realização dos seguintes serviços: aplicação
de proteção na vedação do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima; colocação de acrílico nas
janelas e reparação do cume no WC ali existente e construção de caixa de esgotos; aplicação
herbicida; alargamento da base de abrigo de passageiros na Rua da Cafelada; limpeza de
terreno junto ao Polidesportivo de Nariz. ----------------------------------------------------------------------12 - Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------------------------------- No seguimento das orientações da DGS – Direção Geral de Saúde, e em função da
necessidade de diminuição dos riscos de contágio da COVID19, foi deliberado o encerramento
dos Cemitérios da Freguesia às 12h30 nos dias 28, 29 e 30 de novembro e nos dias 1, 5, 6, 7 e 8
de dezembro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- De acordo com as orientações do Governo foi deliberada a concessão de tolerância ponto aos
funcionários da Junta de Freguesia nos dias 30/11 e 07/12. ----------------------------------------------- Distribuição do Boletim da Freguesia. Solicitado o apoio para a distribuição do Boletim da
Freguesia ao Jornal da Paróquia de Nariz e Fátima. Não tendo sido possível avançar com esta
proposta por indisponibilidade do Jornal, ter-se-á que encontrar outra solução. -------------------- Atividade de Natal. No seguimento das atividades realizadas nos anos anteriores, o Executivo
da Junta de Freguesia proporcionará às crianças um momento de alegria alusivo ao Natal nos
estabelecimentos escolares da Freguesia. Não sendo possível juntar todas as crianças, como
vem sendo habitual, será possível proporcionar momentos de magia e divertimento em cada
turma com as devidas precauções. Dois duendes enviados da Lapónia pelo Pai Natal visitarão
os nossos meninos e proporcionarão momentos de arte circense bem como de magia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: Miguel António Costa da Silva
A Secretária: Ana Cristina Pinheiro Rodrigues
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 30
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dezasseis horas e trinta minutos,
reuniram publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima
e Nariz, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------------------------------------1 - Atendimento público -------------------------------------------------------------------------------------------Luís Claro de Jesus, residente na Póvoa do Valado, solicitou que a Junta de Freguesia oficiasse
à Lusitaniagás para que esta proceda ao alargamento da rede de abastecimento de gás natural
na Freguesia. O Executivo informou o cidadão de que num futuro próximo não está previsto
qualquer investimento desta natureza, apesar da insistência desta Junta de Freguesia. ----------2 - Alterações Orçamentais 2020 --------------------------------------------------------------------------------Aprovadas a 12ª, 13ª e 14ª Alterações Orçamentais das Despesas para o ano 2020 que se
encontram arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------3 - Alteração PPI 2020 ----------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada a 5ª Alteração Permutativa ao PPI para o ano 2020 que se encontra arquivada nos
serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------------------------------------4 – Proposta Presidente da Junta de Freguesia para o exercício de funções em regime de
meio tempo e obrigatoriedade da realização de descontos para a Segurança Social -------------O Presidente da Junta de Freguesia deu conhecimento ao Executivo da obrigatoriedade de
descontos para a Segurança Social ao abrigo da competência própria dada nos termos da
alínea a) do nº 2 do artigo 18º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro nos caso do
exercício das funções em regime de meio tempo. -----------------------------------------------------------Assim, propôs apresentar à Assembleia de Freguesia esta decisão do Presidente da Junta,
cabendo ao órgão deliberativo verificar a conformidade dos requisitos relativos ao exercício de
funções a meio tempo do Presidente da Junta de Freguesia, como dispõe a alínea q) do
número 1º do artigo 9º do anexo I da Lei 75/2013 de 12 de setembro. --------------------------------5 - Plano de Atividades e Orçamento para 2021 ------------------------------------------------------------Observa-se imperativo deixar uma nota prévia sobre o Plano de Atividades e Orçamento para
o ano de 2021, que é a ausência de constributos por parte da oposição, apesar de ter sido
formalmente solicitado. --------------------------------------------------------------------------------------------Em conformidade com o disposto na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o Executivo da
Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz apresentará à Assembleia de Freguesia, para
apreciação e votação, o Plano de Atividades, Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos a
desenvolver no ano de 2021. --------------------------------------------------------------------------------------Este Plano de Atividades visa o cumprimento integral da Lei e orienta-se para objetivos da
planificação de ações que se consideram importantes para o crescimento da Freguesia de
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. Como serviço público, a Junta de Freguesia preza a
prestação de um serviço de excelência a todos quantos a procuram pelo que o seu Executivo
tem a missão de desenvolver os setores que contribuam para uma melhor qualidade de vida e
progresso da Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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O plano é condicionado pelos fundos legais atribuídos a esta Freguesia, cujas principais
receitas têm origem no Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF) e Protocolos com o
Município de Aveiro. Ressalva-se que poderá vir a ser condicionado pelas questões inerentes à
pandemia cujas repercussões se prevê que continuarão a ter efeito no próximo ano 2021. -----As iniciativas que se enumeram poderão ser desenvolvidas a nível individual (exclusivamente
pela Junta de Freguesia) e a nível coletivo (desenvolvidas em parceria com o Município de
Aveiro, outras Freguesias ou com Associações Locais). -----------------------------------------------------Aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021 que orça num total quer das
Despesas, quer das Receitas no valor de €423.000,00 (quatrocentos e vinte e três mil euros). -6 - Mapa de pessoal -------------------------------------------------------------------------------------------------A “Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas” Lei nº 35/2014 de 20 de junho, estabelece as
regras de elaboração do mapa de pessoal, sendo um instrumento fundamental na política de
gestão de recursos humanos. Este deverá constituir anexo ao orçamento da Freguesia para
cada um dos anos económicos, exigindo o planeamento rigoroso das atividades de natureza
permanente ou temporária a levar a cabo durante os diferentes períodos, bem como, os
recursos financeiros e humanos para o efeito. ---------------------------------------------------------------O mapa foi preparado tendo em consideração todas as unidades orgânicas, contendo os
postos de trabalho necessários à concretização das atividades da Freguesia de Requeixo, Nossa
Senhora de Fátima e Nariz em 2021. A elaboração do orçamento de pessoal, para além da
dotação necessária para pagamento das remunerações do pessoal em exercício de funções,
considerou as verbas destinadas ao recrutamento de pessoal necessário à ocupação de postos
de trabalho disponíveis, previstos no correspondente mapa de pessoal. ------------------------------Salienta-se que não poderão ser satisfeitas as necessidades que não constem no mapa de
pessoal e, consequentemente, não estejam previstas no orçamento. Assim, de acordo com o
artigo 29º da Lei nº 35/2014 de 20 de junho, elaborou-se o seguinte mapa de pessoal para o
ano de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e outras. -------Seguindo as normas da DGS disponibilização de espaços/edifícios da freguesia. --------------------09, 10 e 11 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª
Sra de Fátima – atividade CLDS4G -------------------------------------------------------------------------------10 de dezembro – Sala de reuniões Nariz – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima –
atividade CLDS4G -----------------------------------------------------------------------------------------------------8 – Previsão de trabalhos a realizar na Freguesia -----------------------------------------------------------Para as semanas de 9 e 30 de dezembro prevê-se a realização dos seguintes serviços:
continuação da aplicação de herbicida; arranjo da base para a colocação de abrigo de
passageiros na Bica; limpeza dos armazéns e viaturas; reparação do abatimento da calçada no
largo da Capela da Póvoa do Valado; apoio à formação de tratores; distribuição de cabazes
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Natal; aplicação herbicida nos Cemitérios; conclusão da reparação do WC do Parque de
Merendas de Nª Sra de Fátima. -----------------------------------------------------------------------------------9 - Outros assuntos --------------------------------------------------------------------------------------------------- Análise do projeto definitivo do Centro de Eventos de Nariz. Após esta análise o Executivo irá
apresentar a proposta à CMA (financiadora da obra). ------------------------------------------------------- Análise do projeto para espaço de culto coberto, no Cemitério do Viso – Nª Sra de Fátima.
Validado o desenho final em consonância com a Paróquia. ------------------------------------------------ Atribuição de cabazes de Natal. O executivo deliberou, após auscultar as instituições sociais
da Freguesia, promover a distribuição de quarenta e cinco cabazes pelas famílias mais
carenciadas da Freguesia, com produtos adquiridos no comércio local de forma a incentivar a
economia da Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Deliberada a tolerância de ponto para os funcionários desta Autarquia nos próximos dias
24/12 e 31/12. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: Miguel António Costa da Silva
A Secretária: Ana Cristina Pinheiro Rodrigues
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes
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ATA N.º 31
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO,
NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ
Aos vinte e quatro dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, às dez horas, reuniram
ordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz,
em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------1- Proposta apresentada pelo Presidente da Junta de Freguesia no âmbito do
“Descongelamento de carreiras e comunicação individual de pontos até ao biénio
2015/2016”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que desde 1 de janeiro de 2018 se iniciou o processo de descongelamento de
todas as carreiras da Administração Pública, de acordo com a Lei nº 114/2017, de 29 de
dezembro (LOE - Lei do Orçamento do Estado para 2018), que veio permitir alterações
obrigatórias de posicionamento remuneratório e que os acréscimos remuneratórios
decorrentes dos direitos acumulados serão repostos de forma faseada nos anos de 2018 e
2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Que a Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro (LOE2018) autorizou, as alterações obrigatórias de
posicionamento remuneratório, de acordo com a alínea a) do nº 1 do artigo 18º.------------------Que a Lei nº 71/2018, de 31 de dezembro (LOE2019) autorizou, as alterações obrigatórias de
posicionamento remuneratório, de acordo com o nº 2 do artigo 16º.----------------------------------Que a Lei nº 2/2020, de 31 de março (LOE2020) autoriza as alterações obrigatórias de
posicionamento remuneratório, de acordo com o nº 1 do artigo 17º.----------------------------------Que os orçamentos do estado anteriores ao ano de 2018 têm vindo a proibir as valorizações
remuneratórias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Considerando que a Lei de transição das freguesias, no âmbito da reorganização administrativa
operada pela Lei nº 56/2012, de 8 de novembro e Lei nº 11-A/2013, de 28 de janeiro, as Juntas
de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, foram agregadas numa nova entidade
“Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz” não se tendo procedido à
implementação do sistema de avaliação do desempenho aos trabalhadores (SIADAP), nos
termos da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, na sua redação atual.-------------------------------Que relativamente aos funcionários que transitaram das antigas Juntas de Freguesia de
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, desconhece-se a existência de um processo de
avaliação que respeite todos os procedimentos legais conducentes à aplicação do SIADAP.-----Que a Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz não tem aplicado o sistema de
avaliação do desempenho aos trabalhadores, nos termos da Lei nº 66-B/2007, de 28 de
dezembro, na sua redação atual (Lei do SIADAP).------------------------------------------------------------Que os trabalhadores não podem ser prejudicados ao nível da carreira profissional, por falta
de avaliação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta que, conforme disposto no nº 2 do artigo 18º da LOE 2018; “Aos
trabalhadores cujo desempenho não tenha sido avaliado, designadamente por não
aplicabilidade ou não aplicação efetiva da legislação em matéria de avaliação do desempenho,
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e sem prejuízo do disposto no artigo 42º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, nas
situações por este abrangidas, é atribuído um ponto por cada ano não avaliado, ou menção
qualitativa equivalente, nos casos em que este seja o tipo de menção aplicável, sem prejuízo
de outro regime legal vigente à data”.---------------------------------------------------------------------------Que o serviço deve comunicar a todos os seus trabalhadores os pontos detidos, com a
discriminação anual e respetiva fundamentação.------------------------------------------------------------Que o pagamento dos eventuais acréscimos remuneratórios a que o trabalhador tenha direito,
é faseado nos seguintes termos:----------------------------------------------------------------------------------

Em 2018, 25% a 1 de janeiro e 50% a 1 de setembro.----------------------------------------------



Em 2019, 75% a 1 de maio e 100% a 1 de dezembro.----------------------------------------------

Face ao exposto, verifica-se que há trabalhadores cujo desempenho não tem sido avaliado, por
não lhes ter sido aplicado o sistema de avaliação de desempenho e não existem trabalhadores
que reúnem os pressupostos para a alteração de posicionamento remuneratório, pois ainda
não atingiram os 10 pontos exigidos conforme o nº 7 do artigo 156º do Anexo da Lei nº
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual (LTFP).-----------------------------------------------------Pelo que se propõe ao órgão executivo ao abrigo da alínea e) do artigo 19º do anexo I da Lei nº
75/2013, de 12 de setembro, delibere:--------------------------------------------------------------------------Atribuição de um ponto por cada ano aos trabalhadores por não terem sido avaliados nos
termos do SIADAP por fator que não lhe é imputável, conforme disposto no nº 2 do artigo 18º
da LOE 2018.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunicação aos trabalhadores dos pontos detidos por cada ano e respetiva fundamentação,
considerando o disposto no nº 4 do artigo 18º da LOE.-----------------------------------------------------Deliberação: O Executivo, após analisar a referida proposta, deliberou por unanimidade,
comunicar aos trabalhadores em causa os pontos detidos por cada ano e respetiva
fundamentação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------2 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério do Viso” em Nª Sra de Fátima,
designado por Sepultura n.º 224, Talhão 8, destinado a sepultura de uso particular e familiar a
Carlos Alberto de Sousa Fonseca, cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços
administrativos da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------3 – Ordens de Pagamento -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de dezembro, da OP n.º 679 à
723. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 – Guias de Recebimento -----------------------------------------------------------------------------------------Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de dezembro da GR n.º 381 à
408. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 - Mensagem de Natal --------------------------------------------------------------------------------------------Aprovada a seguinte mensagem de Natal para os habitantes da Freguesia. --------------------------Neste ano particularmente difícil o Executivo deseja veementemente que os seus concidadãos
tenham um Natal e Ano Novo com saúde. Mais do que nunca a vida veio relembrar-nos que, de
facto, a saúde é o bem mais precioso que temos. -------------------------------------------------------------

80

Naturalmente este não será o Natal desejado pois, muitos de nós, estaremos privados do
habitual convívio em família. Porém, apelamos a que nos concentremos no facto de ser por um
bem maior e que tudo irá passar. Não tardará poderemos reunir-nos novamente com os nossos
familiares e amigos e sentir a harmonia e o calor humano destas festividades. ---------------------A todos vós desejamos Paz, Saúde e Amor para o novo ano que vai entrar. Que este seja
propício aos desejos e aspirações de cada um. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: Miguel António Costa da Silva
A Secretária: Ana Cristina Pinheiro Rodrigues
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes

