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ATA N.º 45 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Ao primeiro dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 16h30 horas, 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 do Viso” em Nª Sra de Fátima, 
designado por Sepultura n.º 261, Talhão 9, destinado a sepultura de uso particular e familiar a 
Fernando Manuel Dias Ferreira cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos 
da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – Concessão de nicho para columbário ---------------------------------------------------------------------- 

Deliberada a concessão de nicho para columbário no “Cemitério do Viso” em Nª Sra de Fátima, 
designado por Columbário 1, destinado ao depósito de urnas (de uso pessoal e familiar) 
contendo cinzas provenientes da cremação de cadáveres ou ossadas a Maria Gracinda Pereira 
dos Santos, Maria Cristina Lopes da Silva Soares Guedes, Ana Lúcia Lopes da Silva Moreto, 
Francisco Guilherme Lopes da Silva Soares e Hélder Rui Lopes da Silva Soares, cujo Alvará se 
encontra arquivado nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. ------------------------------- 

3 - Procedimento por Ajuste Direto n.º 05/21 – “Polidesportivo do Carregal – Requalificação 
do campo” -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No âmbito do procedimento por Ajuste Direto nº 05/21, em 17/06/2021 das duas entidades 
convidadas, uma apresentou declaração de não apresentação de proposta alegando que o 
preço base é demasiado baixo face aos trabalhos pretendidos e a outra não apresentou 
qualquer proposta ou declaração. -------------------------------------------------------------------------------- 

Analisado o procedimento deliberou-se prescindir do fornecimento e instalação de campo de 
padel modelo standard em cor a definir, sem portas incluindo estrutura metálica, vidros, 
pintura, relva sintética fibrilada com 12mm de altura em cor verde, malha de rede, relva 
sintética com linhas regulamentares bem como o fornecimento e aplicação de cargas de areia 
de silica e todos os trabalhos necessários à sua aplicação. ------------------------------------------------- 

Deliberada a abertura de novo procedimento por ajuste direto designado por AD nº 05/21 que 
tem por objeto a requalificação do campo do Polidesportivo do Carregal, não contemplando a 
instalação de campo de padel, cujo preço base é de €9.000, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) e 38º todos do CCP. O processo do 
procedimento será constituído pelo convite à apresentação de proposta. ----------------------------- 
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Os trabalhos a realizar são: Limpeza e remoção de pavimento (lavagem do pavimento 
existente com máquina de alta pressão; remoção de camada de betão poroso existente, 
incluindo transporte, mas não vazadouro); Betão Poroso (execução de betão poroso com 
dosagem de 350kg de cimento por m3 de brita lavada com granulometria 3/8mm ou 
aproximada; este piso recebe também juntas de dilatação em Antracite com 5mm de 
espessura; piso com excelente capacidade de absorção da pluviosidade e garantia de 
drenagem); Pintura e Marcações (fornecimento e aplicação de pintura de pavimento poroso 
com tinta adequada em duas camadas, cores a definir; marcação de linhas de jogo de futebol e 
ténis em cor regulamentar; inclusão de todos os trabalhos acessórios e complementares 
necessários à sua boa aplicação); Equipamentos Desportivos (fornecimento e colocação de 
tabela de basquetebol com prumo reforçado em fibra devidamente certificada, rede, postes e 
todos os trabalhos necessários à sua aplicação). -------------------------------------------------------------- 

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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - Procedimento por Ajuste Direto n.º 02/21 – “Conclusão balneários 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. --------------------------------------- 

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 (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) e 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: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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. ------------------------------------------------------------------- 
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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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. ----------------------- 

5 - Minuta de contrato de empreitada -------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a minuta do contrato para a execução da empreitada “Conclusão dos Balneários do 
Polidesportivo do Carregal” que se encontra arquivada nos serviços administrativos da Junta 
de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - Procedimento por Ajuste Direto n.º 06/21 – “Pinturas Cemitérios” -------------------------------- 

Face à necessidade premente da pintura em dois dos Cemitérios da Freguesia e à 
indisponibilidade dos Recursos Humanos do Mapa de Pessoal, a Junta de Freguesia terá que 
recorrer a entidade externa para a execução dos trabalhos. ----------------------------------------------- 

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 06/21 que tem 
por objeto “Pinturas nos Cemitérios”, cujo preço base é de €12.000, acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) e 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 pintura interior e exterior dos muros de vedação do Cemitério de 
Nariz; pintura da Casa Mortuária do Cemitério de Nariz (exterior); pintura interior e exterior 
dos muros de vedação do Cemitério de Nª Sra de Fátima; fornecimento de mão de obra e 
material para todas as pinturas a executar. --------------------------------------------------------------------- 

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. ----------------------- 

7 - Alteração Orçamental ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 7ª Alteração Permutativa (Despesas) para o ano 2021 que se encontra arquivada 
nos serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------------------------------- 

 



113 

 

8 - Alteração PPI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 7ª Alteração Permutativa ao PPI para o ano 2021 que se encontra arquivada nos 
serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------------------------------------- 

9 – Ordens de Pagamento ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes aos meses de maio e junho, da OP n.º 
233 à 364. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes aos meses de maio e junho da GR n.º 
238 à 285. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Seguindo as normas da DGS disponibilização de espaços/edifícios da freguesia. --------------------- 

19 de junho – Centro Social de Requeixo – CLDS4G; --------------------------------------------------------- 

26 de junho – Centro Social de Requeixo –Partido Socialista – reunião; -------------------------------- 

Apoio ao programa Cultura Perto de Si. ------------------------------------------------------------------------- 

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

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 46 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 09h00 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 - Decisão de adjudicação ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando o Procedimento por Ajuste Direto n.º 02/21, nos termos da alínea d) do art.º 19º 
do Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua redação atual, para adjudicação da empreitada 
de “Conclusão dos Balneários do Polidesportivo do Carregal”, aberto despacho do Presidente 
da Junta de Freguesia datado de 01/07/2021, e enviado o convite ao concorrente via email em 
02/07/2021, com o preço base de 29.990€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;   

Determina-se que, de acordo com a proposta formulada, se adjudique a referida empreitada 
ao concorrente “Antero Santos e Santos Lda”, pelo preço contratual de 29.925,00€, 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 07/07/2021. ----------------------------------------------------------------- 

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 - Procedimento por Ajuste Direto n.º 07/21 – “Limpeza seletiva de bermas e valetas” -------- 

No seguimento da aceitação da delegação de competências do Município de Aveiro em 
matéria de limpeza das vias e espaços públicos, sargetas e sumidouros verifica-se a 
necessidade de proceder a ajuste direto dos trabalhos a realizar. ---------------------------------------- 

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 07/21 que tem 
por objeto a “Limpeza seletiva de bermas e valetas”, cujo preço base é de €7.000, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) e 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 limpeza de vegetação espontânea em bermas, valetas, passeios e 
taludes de estradas e caminhos municipais na área geográfica da Freguesia de Requeixo, Nª Sra 
de Fátima e Nariz. Esse serviço será prestado através de corte e destroçamento do material 
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vegetal, com recurso a meios mecânicos e moto manuais. O serviço incluirá também a recolha 
de lixo inorgânico existente na área objeto do primeiro corte. -------------------------------------------- 

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 - Procedimento por Ajuste Direto n.º 08/21 – “Fornecimento de material para 
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. --------------------------------------- 

Deliberada a abertura de procedimento por ajuste direto designado por AD nº 08/21 que tem 
por objeto o “Fornecimento de material para Polidesportivo do Carregal”, cujo preço base é de 
€6.000, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------- 

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) e 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. ----------------------- 

O material a fornecer, incluindo transporte, é: poste pinho tratado torneado 200 x 10cm (298 
postes torneados) – 298 unidades; poste pinho tratado torneado 200 x 10cm (corte de viga) – 
102 unidades; poste pinho tratado torneado 200 x 8cm (23 peças com 50cm) – 6 unidades; 
viga tratada pinho aplainada com 200 x 14 x 6,5cm (68 vigas de madeira de pinho tratada em 
autoclave 200 x 14 x 6,5 cm para construção de bancos, incluindo parafusos de fixação – 63 
unidades; vedação em “X” com 200 x 100 cm (postes: verticais 150 x 10; horizontais 200 x 8; 
diagonais 250 x 8. Madeira tratada em autoclave classe de risco IV. Parafusaria e ferragens em 
aço galvanizado) – 50ml; vedação baixa em postes (postes verticais 100 x 12cm; postes 
horizontais 200 x 12cm. Madeira tratada em autoclave classe de risco IV. Parafusaria e 
ferragens em aço galvanizado) – 30ml. -------------------------------------------------------------------------- 

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. ----------------------- 

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

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de julho, da OP n.º 365 à 392. ---- 

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

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de julho da GR n.º 286 à 336. ----- 

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 47 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 16h30 horas, reuniram 
extraordinariamente 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 07/21, nos termos da alínea d) do art.º 20º 
do Código dos Contratos Públicos, (CCP), na sua redação atual, para adjudicação da 
empreitada de “Limpeza seletiva de bermas e valetas”, aberto despacho do Presidente da 
Junta de Freguesia datado de 29/07/2021, e enviado o convite ao concorrente via email em 
04/08/2021, com o preço base de 7.000€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ------------------ 

Determina-se que, de acordo com a proposta formulada, se adjudique a referida empreitada 
ao concorrente “Paulo Jorge Rodrigues Marques”, pelo preço contratual de 6.900,00€, 
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 05/08/2021. --------------------------------------------------------- 

Nos termos do disposto no artigo 94º do CCP haverá 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 previsto no artigo 290ºA do CCP. ------------------------------ 

2- Minuta do contrato ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a minuta do contrato para a execução da “Limpeza seletiva de bermas e valetas” que 
se encontra arquivada nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. --------------------------- 

3 - Alteração Orçamental ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 8ª Alteração Permutativa (Despesas) para o ano 2021 que se encontra arquivada 
nos serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------------------------------- 

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

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 48 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Aos dezanove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às 16h30 horas, reuniram 
ordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, 
em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------------- 

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

Para as semanas de 23 de agosto a 3 de setembro prevê-se a realização dos seguintes serviços: 
Construção de valetas na Rua da Alagoa (Taipa); Corte de relvas e manutenção dos espaços 
verdes; Limpeza valetas; Limpeza dos parques de merendas deRequeixo, Carregal e Nariz; 
Preparação para alcatroamentos em Requeixo; Requalificação da Fonte do Martins (Nariz); 
Pintura da Fonte de S. Paulus (Taipa), Fonte do Casal (Requeixo) e Fonte do Olho (Nariz); 
Construção de passeio na Rua das Rodas (Requeixo); Construção de passeio/valeta na Rua da 
Picada (Nariz).Por parte no Município serão asseguradas as seguintes pavimentações: Rua do 
Agueiro e Rua do Vale da Ladra (Póvoa do Valado) e Rua da Fonte do Olho (Nariz). ----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 

O Presidente: Miguel António Costa da Silva 

A Secretária:  Ana Cristina Pinheiro Rodrigues 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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ATA N.º 49 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 16h30 horas, reuniram 
publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, 
em Requeixo. Foram tratados os seguintes assuntos: ------------------------------------------------------- 

1 - Decisão de adjudicação ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando o Procedimento por Ajuste Direto n.º 06/21, nos termos da alínea d) do art.º 19º 
do Código dos Contratos Públicos, (CCP), na sua redação atual, para adjudicação da 
empreitada de “Pinturas nos Cemitérios”, aberto despacho do Presidente da Junta de 
Freguesia datado de 01/07/2021, e enviado o convite ao concorrente via email em 
16/08/2021, 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 “Paulo Sérgio Ferreira Santos, Unipessoal Lda”, pelo preço contratual de 
11.750,00€, 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,  com base na sua proposta datada de 23/08/2021. -------------------------------------- 

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 previsto no artigo 290ºA do CCP. ------------------------------ 

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

Para as semanas de 6 a 17 de setembro prevê-se a realização dos seguintes serviços: 
Construção de valetas (Taipa); Conclusão da Rotunda Mamoa; Limpeza de valetas ; 
Requalificação do Largo do Rossio (Nariz); Demolição de casa devoluta na Rua Ribeirinho 2 
(Nariz); Preparação da Rua dos Balinhos (Taipa) para pavimentação. Por parte do Município 
será assegurada a pavimentação da Rua da Cancelada (Requeixo). -------------------------------------- 

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

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes aos  meses de julho e agosto, da OP n.º 
393 à 477. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes aos meses de julho e agosto da GR n.º 
337 à 370. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 - Alteração Orçamental ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 9ª Alteração Permutativa (Despesas) para o ano 2021 que se encontra arquivada 
nos serviços administrativos desta autarquia. ----------------------------------------------------------------- 

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

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. -------------------------------------------- 
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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 50 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Aos dezasseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 16300 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 - Decisão de adjudicação ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando o Procedimento por Ajuste Direto n.º 08/21, nos termos da alínea d) do art.º 20º 
do Código dos Contratos Públicos, (CCP), na sua redação atual, para adjudicação do 
“Fornecimento de material para o Polidesportivo do Carregal”, aberto despacho do Presidente 
da Junta de Freguesia datado de 29/07/2021, e enviado o convite ao concorrente via e-mail 
em 13/08/2021, com o preço base de 6.000€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; ------------- 

Determina-se que, de acordo com a proposta formulada, se adjudique a referida empreitada 
ao concorrente “Toscca – Equipamentos de Madeira”, pelo preço contratual de 4.624,94€, 
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 18/08/2021. --------------------------------------------------------- 

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, que não será reduzido 
a escrito, no termos do nº 1, alínea a) do artigo 95º do CCP. ---------------------------------------------- 

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

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz” em Nariz, designado por 
Sepultura n.º 20, folha 93, última Fase,  destinado a sepultura de uso particular e familiar a Luís 
Filipe de Jesus Fernandes 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 do Viso” em Nª Sra de Fátima, 
designado por Sepultura n.º 253, Talhão 9, destinado a sepultura de uso particular e familiar a 
Maria Irene Mendes Veloso dos Santos cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços 
administrativos da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

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

Para as semanas de 20 de setembro a 1 de outubro prevê-se a realização dos seguintes 
serviços: Terraplanagem no estacionamento do Cemitério do Viso ; Aplicação de manilhas;  
Colocação de paragem de autocarro provisória no Porto de Ílhavo; Limpeza valetas; Corte de 
relvas e manutenção dos espaços verdes; Conclusão da requalificação do Largo do Rossio 
(Nariz); Conclusão do alargamentoda Rua da Azenha (Taipa); Preparação dos espaços para o 
ato eleitoral. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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. -------------------------------------------- 
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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 51 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às 14h00 horas, reuniram 
extraordinariamente 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 - Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Contrato de Tarefa ----------------------- 

Deliberou este Executivo estabelecer um contrato de Prestação de Serviços, na modalidade de 
Contrato de Tarefa com João Rodrigues Melo com a finalidade desta assegurar funções de 
limpeza e conservação dos espaços/edifícios públicos na área da extinta Freguesia de 
Requeixo. Este contrato será celebrado durante o período de tempo compreendido entre 01 
de outubro de 2021 e 31 de março de 2022. ------------------------------------------------------------------- 

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 262, Talhão 9, destinado a sepultura de uso particular e familiar a 
Armando de Oliveira Ferreira 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 de Nariz” em Nariz, designado por 
Sepultura n.º 15, folha 91 da última Fase, destinado a sepultura de uso particular e amiliar a 
Daniela Filipa Martins Silva 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 setembro, da OP n.º 478 à 
543. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de setembro da GR n.º 371 à 
423. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – Operações de Tesouraria --------------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Operações de Tesouraria. ----------------------------------------------------------------- 

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

Para as semanas de 8 a 14 de outubro prevê-se a realização dos seguintes serviços: Instalação 
de rede de vedação no estacionamento do Cemitério do Viso; Construção de valetas na Rua 
Chão de Baixo e Rua Nova (Carregal) e na Rua do Linhar (Póvoa do Valado); Aplicação de 
herbicida; Lavagem das fontes; Limpeza da estrada da Ersuc; Demolição de muro junto ao 
estacionamento do Cemitério do Viso; Limpeza de aquedutos. ------------------------------------------- 

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

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. -------------------------------------------- 
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O Presidente: Miguel António Costa da Silva 

A Secretária:  Ana Cristina Pinheiro Rodrigues 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 

 


