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ATA N.º 32 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, 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 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------- 

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério Velho” em Requeixo, designado 
por Sepultura n.º 145, Talhão 2 – Cemitério Velho, destinado a sepultura de uso particular e 
familiar a Maria Madalena Simões da Cruz Seixas e Márcia Andreia Simões da Cruz cujo Alvará 
se encontra arquivado nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. --------------------------- 

2 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------- 

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério Novo” em Requeixo, designado por 
Sepultura n.º 25, Talhão 2 – Cemitério Novo, destinado a sepultura de uso particular e familiar 
a Celestino Gomes Estanqueiro cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos 
da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – Previsão de trabalhos a realizar na Freguesia ------------------------------------------------------------ 

Para as semanas de 4 e 22 de janeiro prevê-se a realização dos seguintes serviços: aplicação de 
herbicida; arranjo de vários passeios públicos; colocação de grelha na Rua da Cafelada 
(Mamodeiro); lavagem das fontes; limpeza dos Cemitérios; desentupimento de aquedutos; 
limpeza de valetas; construção de passeio na Rua Direita (Mamodeiro); construção de valetas 
na Rua da Pega (Póvoa do Valado); reparação de fuga água no Cemitério de Nariz; substituição 
de torneiras no Cemitério de Nariz e do Viso; limpeza de papeleiras; reparação dos tanques na 
Fonte do Casal, em Requeixo. -------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - Alteração Orçamental ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 1ª Alteração Orçamental Permutativa (Despesas) para o ano 2021 que se encontra 
arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. --------------------------------------------------- 

5 - Alteração PPI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 1ª Alteração Permutativa ao PPI para o ano 2021 que se encontra arquivada nos 
serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------------------------------------- 

6 – Ordens de Pagamento ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de dezembro, da OP n.º 724 à 
807 (2020). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de dezembro da GR n.º 409 à 
422 (2020). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 33 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Aos vinte e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dezasseis horas e trinta 
minutos, reuniram ordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra 
de Fátima e Nariz, em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------------------- 

1 - Procedimento por Ajuste Direto n.º 01/21 – “Requalificação Fonte Velha” --------------------- 

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 01/21 que tem 
por objeto a “Requalificação da Fonte Velha”, cujo preço base é de €12.000, 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, todos do CCP. O processo do 
procedimento será constituído pelo convite à apresentação de proposta. As peças do 
procedimento serão disponibilizadas aos interessados por correio eletrónico. ----------------------- 

Os trabalhos a realizar são a substituição de madeiras no telhado, bem como barrotes e ripas; 
aumentar paredes laterais e rebocar essas mesmas paredes; encaminhar águas para a pia e 
tanques; isolar e rebocar a pia e os tanques; retirar o reboco existente nas paredes (interior e 
exterior) e rebocar de novo; reparar cimento interior e cimentar espaços exteriores; revestir de 
granito os degraus de acesso à Fonte; pintar as paredes. --------------------------------------------------- 

Face ao exposto, autorizam-se as peças de procedimento bem como a cabimentação da 
despesa inerente. As peças de procedimento, designadamente caderno de encargos e convite, 
encontram-se arquivadas nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. A adjudicação 
será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade 
adjudicante. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Previsão de trabalhos a realizar na Freguesia ------------------------------------------------------------ 

Para as semanas de 25 e 29 de janeiro e 01 a 12 de fevereiro prevê-se a realização dos 
seguintes serviços: limpeza de vala e da Fonte Cosme (Póvoa do Valado); colocação de 
manilhas em vala no Barroca; aplicação de herbicida; limpeza de desabamentos de terra na 
Rua Direita (Vessada), Rua Direita (Carregal), Rua da Lavoura (Requeixo), Rua do Rochio 
(Requeixo) e Rua da Cancelada (Requeixo); arranjo do caminho do Ribeirinho da Palha; limpeza 
dos armazéns da Junta de Freguesia.; corte de árvore na Rua da Brejeira (Carregal); retirada de 
árvore tombada junto do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima; retirada de cepo na Rua da 
Cafelada (Mamodeiro); limpeza das sepulturas nos Cemitérios; limpeza de valetas. ---------------- 

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

Seguindo as normas da DGS disponibilização de espaços/edifícios da freguesia. --------------------- 
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18, 20, 23, 27 e 30 de janeiro – Centro Social de Requeixo – Conduzir e Operar Trator em 
Segurança - COT’s (formação). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de janeiro, da OP n.º 1 à 3. --------  

5 – Guias de Recebimento ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de janeiro da GR n.º 1 à 29. -------  

6 - Outros assuntos -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Barraquinhas da Junta de Freguesia cedidas ao Centro de Saúde de Aveiro. Atendendo à 
continuação do surto pandémico da COVID-19 no nosso país, o Executivo deliberou manter a 
cedência das barraquinhas ao Centro de saúde de Aveiro enquanto forem necessárias. --------- 

- Balneários do Polidesportivo do Carregal. No ano de 2021 a delegação de competências da 
Câmara Municipal de Aveiro prevê verba para a conclusão do referido espaço e qualificação do 
equipamento desportivo adjacente. Posto isto, decidiu o Executivo iniciar os procedimentos 
necessários para a prossecução da referida obra. ------------------------------------------------------------ 

- Eleições Presidenciais. O Executivo definiu todas as medidas a implementar de forma a que as 
referidas eleições decorram com todas as condições de segurança no âmbito da COVID-19. ---- 

- Cemitérios. Deliberado o encerramento dos Cemitérios das Freguesia a partir do próximo dia 
25 de janeiro atendendo à grave situação que atravessamos no país neste momento, no 
âmbito da COVID-19. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Deliberada a oferta EPI’s às IPSS´s da Freguesia. Com a entrega desta nova remessa de 
Equipamentos de Proteção Individual, a Junta de Freguesia cumprirá, assim, a sua missão 
social. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 34 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, 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 - Análise da proposta de delegação de Competências da Câmara Municipal de Aveiro para a 
Junta de Freguesia em 2021 --------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi analisada e aprovada a proposta de delegação de competências do Município para a 
Freguesia. Neste ano de 2021 contempla a nossa Freguesia com o maior valor nas 
competências regulares e atribui verba para duas obras extraordinárias: estacionamento do 
Cemitério do Viso e conclusão dos balneários do Polidesportivo do Carregal. Ressalve-se ainda 
o compromisso assumido pela CMA de desenvolver as seguintes obras: projeto de 
requalificação do Salão Polivalente de Nª Sª de Fátima; estudo de qualificação urbanística do 
centro da Póvoa do Valado; construção de centro de eventos/Rota da Bairrada, em Nariz; 
aquisição de terreno para Largo de Festas em Verba; gestão dos parques ribeirinhos (Requeixo 
e Carregal) por parte da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------------------- 

Solicitata a realização de Assembleia de Freguesia extraordinária para apreciação e aprovação 
das Delegações de Competências. -------------------------------------------------------------------------------- 

2 - Alteração Orçamental ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 1ª Alteração Orçamental Modificativa (Despesas e Receitas) para o ano 2021 que 
se encontra arquivada nos serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------- 

3 - Alteração PPI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 1ª Alteração Modificativa ao PPI para o ano 2021 que se encontra arquivada nos 
serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------------------------------------- 

4 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------- 

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério Novo” em Requeixo, designado por 
Sepultura n.º 66, Talhão 1 – Cemitério Novo, destinado a sepultura de uso particular e familiar 
a Maria Helena Soares da Silva cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos 
da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------- 

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” em Nariz, designado por 
Sepultura n.º 17, Folha 92, Última Fase, destinado a sepultura de uso particular e familiar a 
Jorge Manuel Caniçais Coutinho cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços 
administrativos da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

6 – Previsão de trabalhos a realizar na Freguesia ------------------------------------------------------------ 

Para as semanas de 15 e 19 de fevereiro prevê-se a realização dos seguintes serviços: limpeza 
dos Cemitérios para a sua reabertura dia 22 de fevereiro; limpeza de saibreira do Carregal com 
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descarga de material no estacionamento do Cemitério do Viso; limpeza de valetas; limpeza da 
Rua Gândara (Carregal); carga de jacintos na estrada que liga a Óis da Ribeira. ---------------------- 

7 - Outros assuntos -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ratificação do protocolo entre a Junta de Freguesia e os CTT referente ao Posto de Correios 
de Requeixo. O Executivo ratificou o novo protocolo entre a JF e os CTT relativamente ao Posto 
de Correios de Requeixo que revoga o protocolo vigente até ao momento. Salienta-se as 
enormes mais valias alcançadas que poderão ser consultadas no protocolo que se anexa a esta 
ata. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Análise das propostas comerciais sobre o pacote de comunicações para a Autarquia. Após 
apreciação das propostas apresentadas relativamente ao serviço de telecomunicações o 
Executivo deliberou celebrar contrato com a MEO Serviços de Comunicações e Multimédia. ----  

- Construção de sepulturas no Cemitério de Requeixo. Atendendo ao número reduzido de 
sepulturas disponíveis para concessão no cemitério de Requeixo foi decidido promover a 
construção de catorze sepulturas no talhão nº 3 do Cemitério Novo. ----------------------------------- 

- Deliberada a numeração das sepulturas nos Cemitérios do Viso e de Nariz com vista à melhor 
organização do espaço. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Deliberada a consulta preliminar para projeto paisagístico da evolvente do polidesportivo do 
Carregal e do campo Foodforest, no âmbito das delegações de competências para 2021. -------- 

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

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 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 vinte e um, às dezasseis horas e trinta 
minutos, 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 - Decisão de adjudicação ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando o Procedimento por Ajuste Direto n.º 01/21, 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 Velha”, aberto despacho do Presidente da Junta de 
Freguesia datado de 21/01/2021, e enviado o convite ao concorrente via email em 
29/01/2021, com o preço base de 12.000€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ----------------  

Determina-se que, de acordo com a proposta formulada, se adjudique a referida empreitada 
ao concorrente “Mário Duarte Santos Dias”, pelo preço contratual de 9.000€, acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor, com pagamento a 30 dias após a receção da fatura nos termos do 
Convite, caderno de Encargos e demais documentos patenteados no procedimento, e com 
base na sua proposta datada de 03/02/2021. ----------------------------------------------------------------- 

Mais foi decidido, nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 95º do CCP, dispensar a redução 
do contrato a escrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi ainda decidido designar o senhor Miguel António Costa da Silva na qualidade de Gestor de 
Contrato, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 290ºA do CCP. ----------------------------- 

2 - Alterações Orçamentais ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 2ª Alteração Permutativa (Despesas) para o ano 2021 que se encontra arquivada 
nos serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------------------------------- 

3 - Alteração PPI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 2ª Alteração Permutativa ao PPI para o ano 2021 que se encontra arquivada nos 
serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------------------------------------- 

4 – Ordens de Pagamento ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes aos meses de janeiro e fevereiro, da OP 
n.º 4 à 77. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – Guias de Recebimento ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes aos meses de janeiro e fevereiro da GR 
n.º 30 à 89. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – Previsão de trabalhos a realizar na Freguesia ------------------------------------------------------------ 

Para as semanas de 22 de fevereiro e 12 de março prevê-se a realização dos seguintes 
serviços: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reparação do motor de água, no Cemitério de Nariz; construção de valeta na Rua da Pega 
(Póvoa do Valado); poda de canteiro na Avenida da Saudade (Nariz); aplicação de herbicida; 
poda de árvores; conclusão da requalificação da Fonte do Pano (Carregal); início da 
requalificação da Fonte Velha (Póvoa do Valado); conclusão da instalação elétrica no interior 



88 

 

do Cemitério de Nariz; limpeza de valetas com a máquina; limpeza de entulho na Fonte Velha 
(Póvoa do Valado); carga de terra sobrante do Cemitério de Nariz; limpeza do armazém de 
Nariz; substituição de lancis danificados em Nariz; encaminhamento de águas na Rua do Tojal 
(Nariz); conclusão da construção de valetas na Rua da Pega (Póvoa do Valado); instalação da 
iluminação e de rede protetora no Polidesportivo de Nª Sra de Fátima; construção de base 
para minigolfe no Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima; reparação de caminhos agrícolas 
em Nariz; corte de relvas e limpeza do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima. ------------------ 

7 - Outros assuntos -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Apoio logístico à vacinação Covid-19. Cedência de cadeiras e disponibilização junto das 
entidades competentes para sinalizar e eventualmente disponibilizar transporte quando 
necessário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Apoio ao preenchimento do Modelo 3 de IRS. À semelhança dos anos anteriores foi 
deliberada a disponibilização do apoio à população para o preenchimento do Modelo 3 de IRS.  

- Mapa de Férias. Deliberada a elaboraração do Mapa de Férias durante o mês de Março . ------ 

- Campanha de apoio ao comércio local da Freguesia. Atentos ao momento difícil que se vive, 
devido à pandemia, o Executivo delineou preparar uma série de medidas para promover o 
comércio local da Freguesia, designadamente oferta de sacos de compras reutilizáveis; criação 
de uma página na internet de divulgação das empresas; campanha publicitária (flyers, spots de 
rádio, etc ). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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 36 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, 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 - Subsídio de penosidade e insalubridade ------------------------------------------------------------------- 

No seguimento do relatório da entidade que presta os serviços de Higiene e Segurança no 
Trabalho, foi deliberada a atribuição de subsídio de penosidade e insalubridade aos 
trabalhadores desta autarquia Carlos Gouveia, João Ferreira e Orlando Costa. ----------------------- 

Estes funcionários, por trabalharem na área de recolha de resíduos, higiene urbana, 
procedimentos de inumações, exumações trasladações, abertura e aterro de sepulturas, estão 
expostos a uma sobrecarga funcional que potencia o aumento da probabilidade de ocorrência 
de lesão ou um risco agravado de degradação do estado de saúde. Nas atividades que estes 
trabalhadores executam estão, portanto, expostos a vários tipos de riscos, como são exemplo 
os riscos biológicos, o manuseamento manual de cargas, posturas forçadas, quedas de objetos, 
desconforto térmico, radiações ultravioletas, poeiras, soterramento, bem como riscos 
psicossociais. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------- 

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” em Nariz, designado por 
Sepultura n.º 83, Folha 42, Primeira Fase, destinado a sepultura de uso particular e familiar a 
Nancy da Cruz de Oliveira cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da 
Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – Rendas em atraso ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Relativamente aos inquilinos dos edifícios da Junta de Freguesia com rendas em atraso, foi 
deliberada a notificação, por escrito, por forma a que estes procedam à regularização dos 
valores em dívida. Caso persista o incumprimento, a situação será tratada nas instâncias 
próprias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - Censos 2021 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Recenseamento da População e da Habitação – CENSOS – é a maior operação estatística 
realizada e destina-se a obter informação sobre toda a população residente, as famílias e o 
parque habitacional. Os Censos requerem o mapeamento de todo o território, a mobilização e 
formação de um grande número de profissionais, a realização de uma vasta campanha pública, 
a adesão de toda a população, a recolha de informação individual, a compilação de grandes 
quantidades de informação e a análise e divulgação de um vastíssimo número de dados. 
Integram um sistema estatístico nacional e fornecem, em intervalos de tempo regulares, o 
valor de referência da contagem da população, a nível nacional e local. ------------------------------- 

Atendendo à importância e complexidade da realização dos Censos 2021, o Executivo tomou 
conhecimento de todas as iniciativas necessárias à realização desta operação, tendo 
disponibilizado toda a colaboração necessária. ---------------------------------------------------------------- 
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5 – Previsão de trabalhos a realizar na Freguesia ------------------------------------------------------------ 

Para as semanas de 15 a 26 de março prevê-se a realização dos seguintes serviços: construção 
de valetas no Carregal; limpeza de saibreira (Carregal) e aterro no estacionamento do 
Cemitério do Viso (Nª Sra de Fátima); mudança de vedação na Rua da Brenha (Póvoa do 
Valado); reparação de águas pluviais junto ao Centro Empresarial de Mamodeiro; continuação 
da requalificação da Fonte Velha (Póvoa do Valado); continuação da construção do 
estacionamento junto da sede da Junta de Freguesia, em Nª Sra de Fátima; construção de  
espaço ajardinado junto à sede da Junta de Freguesia em Nª Sra de Fátima; construção de 
jardim junto à Fonte da Costeira (Nariz); limpeza de valetas (Póvoa do Valado); pintura na 
Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima; pintura de mastros junto à sede da Junta de Freguesia 
em Nª Sra de Fátima. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - Outros assuntos -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Placas toponímicas. Durante o ano 2021 o Executivo irá fazer o levantamento das placas em 
falta, de forma a concluir este trabalho; ------------------------------------------------------------------------- 

- Instalação de sala de análises clínicas em Nª Sra de Fátima. O executivo tomou conhecimento 
da proposta da Avelab no sentido de abrir um posto de recolha de análises clínicas em Nª Sra 
de Fátima, complementando desta forma o mesmo serviço já efetuado em Requeixo; ------------ 

- Conclusão da instalação da iluminação interior no cemitério de Nariz; ------------------------------- 

- Conclusão da segunda fase de georreferenciação das propriedades rústicas da Junta de 
Freguesia; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Trabalhos de requalificação em Nariz. Deliberada a realização das seguintes obras de 
requalificação: Fonte das Poças, Largo do Rossio, Largo Dr. Girão Pereira e Largo do Cruzeiro. -- 

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

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 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 vinte e um, às dezasseis horas e trinta 
minutos, reuniram ordinariamente 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 02/21 – “Conclusão dos balneários do Polidesportivo 
do Carregal” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 (Código dos Contratos 
Públicos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberada a abertura de procedimento por ajuste direto designado por AD nº 02/21 que tem 
por objeto a “Conclusão dos balneários do Polidesportivo do Carregal”, cujo preço base é de 
€29.990, 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. ------------------------ 

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), ambos do CCP. O processo do 
procedimento será constituído pelo convite à apresentação de proposta. ----------------------------- 

Os trabalhos a realizar são: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Limpezas - limpeza do local e lavagem do edifício com máquina de pressão. ------------------------- 

Interiores - rebocar paredes, tetos e posteriormente arear; aplicar azulejo nos WC; cimentar os 
pisos e aplicar mosaico (antiderrapante nos WC); aplicar portas divisórias com aros nos 
WC/balneários; adequação dos WC para acesso a pessoas com mobilidade reduzida; pintura 
com tinta plástica branca. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exteriores - rebocar e arear todo o edifício; cimentar e aplicar mosaico (antiderrapante) no hall 
e varanda exterior; aplicar portas chapa e janelas alumínio; construção de duas escadas de 
acesso ao piso superior aplicando soleiras e espelhos em granito tal como varandim de 
proteção; pintura com tinta plástica branca. ------------------------------------------------------------------- 

Eletricidade - aplicar circuitos elétricos em todo o edifício com as lâmpadas e tomadas 
necessárias de acordo com as leis vigentes ligadas a um quadro elétrico e posterior saída para 
o contador; aplicar 4 apliques no exterior. --------------------------------------------------------------------- 

Águas - Aplicar circuito para água quente e fria nos WC/balneários ligados a um cilindro (100L) 
com ligação ao contador. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saneamento - fazer os trabalhos necessários para ligação à rede pública de acordo com as leis 
vigentes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Face ao exposto, autorizam-se as peças de procedimento bem como a cabimentação da 
despesa inerente. As peças de procedimento, designadamente caderno de encargos e convite, 
encontram-se arquivadas nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. -----------------------  

2 - Procedimento por Ajuste Direto n.º 03/21 – “Passeios na Rua da Brenha” - 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 (Código dos Contratos 
Públicos). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberada a abertura de procedimento por ajuste direto designado por AD nº 03/21 que tem 
por objeto a construção de passeios na Rua da Brenha, cujo preço base é de €10.000, 
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. -------------------------------------------  

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,  todos do CCP. O processo do 
procedimento será constituído pelo convite à apresentação de proposta. ----------------------------- 

Os trabalhos a realizar são a execução de valeta, assentamento de lancil, fundo de caixa 
completo, fundo de caixa simples, demolição de betão para a reciclagem, abrir vala e aplicação 
de coletor, execução de sarjeta com grelha, colocação de caixas com tampa, mudar sarjetas, 
alteração de caixas, colocação e ligação de tubo, execução de muro, pilares e passeio em pavet.  

Face ao exposto, autorizam-se as peças de procedimento bem como a cabimentação da 
despesa inerente. As peças de procedimento, designadamente caderno de encargos e convite, 
encontram-se arquivadas nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. -----------------------  

3 - Toponímia ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas as seguintes propostas a apresentar na Comissão Municipal de Toponímia para 
discussão e enventual aprovação. --------------------------------------------------------------------------------- 

Rua Rosa Gomes Oliveira (Carregal) – estrada que liga a Rua do Chão de Baixo à Rua do 
Serrado. Homenagem a benemérita da Freguesia que legou grande parte da sua fortuna à 
extinta Junta de Freguesia de Requeixo. ------------------------------------------------------------------------ 

Rua Antero Marques dos Santos (Mamodeiro) – via que tem início na Rua da Igreja, contorna o 
edifício sede da Junta de Freguesia e conduz ao Parque de Merendas. Presidente da Junta de 
Freguesia falecido em funções. Esta via reflete a entrega, elevado empenho e dedicação do 
primeiro Presidente da Assembleia da extinta Junta de Freguesia de  Nª Sra de Fátima e 
primeiro Presidente de Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. ----------------- 

Travessa da Rua da Gonçala (Mamodeiro) – arruamento que inicia no seguimento da Rua da 
Gonçala. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Largo Padre Artur Tavares de Oliveira (Mamodeiro) – Largo da Igreja entre a EN235 e a Rua da 
Igreja, envolvente da Igreja Matriz. O Padre Artur Oliveira foi, em 1955, nomeado vigário 
paroquial de Requeixo com a capelaria das terras da Póvoa do Valado, Perajorge e Mamodeiro. 
Foi o grande impulsionador da instituição da Paróquia de Nª Sra de Fátima, bem como na 
angariação de fundos para a edificação de obras na Paróquia. -------------------------------------------- 
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4 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------- 

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” em Nariz, designado por 
Sepultura n.º 18, Folha 92, Última Fase, destinado a sepultura de uso particular e familiar a 
António Vieira Lopes cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da Junta 
de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – Concessão de terreno para sepultura ---------------------------------------------------------------------- 

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério Novo” em Requeixo, designado por 
Sepultura n.º 29, Talhão 2, destinado a sepultura de uso particular e familiar a Maria da 
Conceição Marcelino da Silva cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos 
da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - Alterações Orçamentais ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 2ª Alteração Orçamental Moficativa, 3ª Alteração Permutativa (Despesas) e 2ª 
Alteração Orçamental Modificativa (Receita) para o ano 2021 que se encontram arquivadas 
nos serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------------------------------- 

7 - Alteração PPI (Plano Plurianual de Investimentos) ------------------------------------------------------ 

Aprovada a 2ª Alteração Modificativa e 3ª Alteração Permutativa ao PPI para o ano 2021 que 
se encontram arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. ------------------------------- 

8 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes aos meses de fevereiro e março, da OP 
n.º 78 à 118. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9 – Guias de Recebimento ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes aos meses de fevereiro e março da GR 
n.º 90 à 127. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10 – Previsão de trabalhos a realizar na Freguesia ---------------------------------------------------------- 

Para a semana de 29 de março a 1 de abril prevê-se a realização dos seguintes serviços: 
continuação da construção de valetas no Carregal; reparação do abastecimento de água para a 
fonte do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima; continuação da requalificação da Fonte 
Velha (Póvoa do Valado); limpeza de valetas (Taipa). ------------------------------------------------------- 

11 - Outros assuntos ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Procedimento para atribuição de apoios financeiros às IPSS’s e Associações da Freguesia em 
2021. Deliberada a abertura de candidaturas até ao final do próximo mês de Abril; ---------------- 

- Atribuição de apoio financeiro à prova de ciclismo organizada pela CIRA com passagem na 
Freguesia. Atendendo à importância da prova, e com base no Plano de Atividades, foi 
deliberado o apoio financeiro no montante financeiro de 350€; ----------------------------------------- 

- Utilização do material de minigolfe no Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima. As pessoas 
interessadas deverão dirigir-se à sede da Junta de Freguesia para requisitar o material 
necessário, assumindo toda a responsabilidade no caso de eventual mau uso ou perca; ---------- 

- Deliberada a aquisição de material diverso para uso diário dos serviços da Junta de Freguesia 
(martelo elétrico, motobomba, betoneira, carros de mão, réguas e fio de pedreiro); --------------- 
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- Construção de muro e passeio na Rua Prof. Belarmino Nunes, em Nariz. No âmbito da 
Delegação de Competências da Câmara Municipal de Aveiro, e atendendo à mais valia do 
alargamento em causa, foi deliberada a execução desse trabalho; -------------------------------------- 

- Aquisição de equipamento infantil para o Largo de Festas de Mamodeiro. De acordo com o 
planeado aquando da requalificação do Largo de Festas de Mamodeiro foi deliberada a 
aquisição de dois equipamentos infantis; ----------------------------------------------------------------------- 

- Deliberada a tolerância de ponto para os funcionários desta Autarquia para o próximo dia 5 
de abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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 

 


