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Presenças: 

Presidente – Miguel António Costa da Silva  

Secretária – Ana Cristina Pinheiro Rodrigues 

Tesoureiro – Carlos Alberto Martins Nunes  

 
 

 
Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, 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. O senhor Presidente declarou aberta a reunião com a seguinte 
ordem de trabalhos para conhecimento e deliberação. ----------------------------------------------------- 

Ordem de Trabalhos:  

1 – CONCESSÃO DE TERRENO PARA SEPULTURA 

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério Novo” em Requeixo, designado por 
Sepultura n.º 32, Talhão 2, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Maria de 
Lurdes da Silva Caixeira e filhos, cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos 
da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONCESSÃO DE TERRENO PARA SEPULTURA  

Deliberada a transferência de titularidade de concessão de fração de terreno no “Cemitério de 
Nariz” designado por Sepultura n.º 61, Talhão 4, destinado a sepultura de uso particular e 
familiar, a Mary da Silva Vieira Martins, cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços 
administrativos da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

3 – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONCESSÃO DE TERRENO PARA SEPULTURA  

Deliberada a transferência de titularidade para concessão de fração de terreno no “Cemitério 
do Viso” em Nª Sra de Fátima, designado por Sepultura n.º 31, Talhão 1, destinado a sepultura 
de uso particular e familiar, a Maria Fernanda Marques dos Santos, cujo Alvará se encontra 
arquivado nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. ------------------------------------------- 

 

FREGUESIA DE REQUEIXO, Nª SRA DE 
FÁTIMA E NARIZ 

ATA Nº 7 – 2022 
Reunião ordinária 
06/01/2022 

Local: Nª SRA DE FÁTIMA  Hora: 16h30   
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4 – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE CONCESSÃO DE TERRENO PARA SEPULTURA  

Deliberada a transferência de titularidade para concessão de fração de terreno no “Cemitério 
do Viso” em Nª Sra de Fátima, designado por Sepultura n.º 131, Talhão 8, destinado a 
sepultura de uso particular e familiar, a Maria Fernanda Marques dos Santos, 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 do Viso” em Nª Sra de Fátima, 
designado por Sepultura n.º 243, Talhão 9, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a 
Maria da Conceição Simões Duarte, cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços 
administrativos da Junta de Freguesia. -------------------------------------------------------------------------- 

6 – 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 251, Talhão 9, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a 
Manuel de Jesus Martins, cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da 
Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – ORDENS DE PAGAMENTO 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de dezembro, da OP n.º 698 à OP 
776/2021. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8 – GUIAS DE RECEBIMENTO 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de dezembro da GR n.º 551 à GR 
571/2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – PREVISÃO DE TRABALHOS A REALIZAR NA FREGUESIA 

Para as semanas de 10 a 21 de janeiro prevê-se a realização dos seguintes serviços: construção 
de valetas na Rua da Escola (Mamodeiro); limpeza de valetas na Rua da Cafelada, Rua das 
Quintas e acesso à Zona Industrial (Mamodeiro); limpeza de pinhais da Junta de Freguesia; 
arranjo de caminho de acesso à Fonte do Martins (Nariz); substituição de manilhas danificadas 
na Rua Direita (Carregal); tratamento de águas pluviais na Rua Rosa Gomes Oliveira (Carregal).  

 

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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Presenças: 

Presidente – Miguel António Costa da Silva  

Secretária – Ana Cristina Pinheiro Rodrigues 

Tesoureiro – Carlos Alberto Martins Nunes  

 
 

 
Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às dezasseis horas e trinta minutos, 
reuniram os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, em 
Nariz. O senhor Presidente declarou aberta a reunião com a seguinte ordem de trabalhos para 
conhecimento e deliberação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordem de Trabalhos:  

1 – PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO Nº 01/22 – LIMPEZA SELETIVA DE BERMAS E 
VALETAS 

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 Código dos Contratos Públicos. ---- 

Deliberada a abertura de procedimento por ajuste direto designado por AD nº 01/22 que tem 
por objeto a “Limpeza seletiva de bermas e valetas”, cujo preço base é de €16.000, 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 serão 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 
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 
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despesa inerente. As peças de procedimento, designadamente caderno de encargos e convite, 
encontram-se arquivadas nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. ----------------------- 

2 – DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

Com uma execução muito positiva no ano de 2021, a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra 
de Fátima e Nariz considera importante dar continuidade à delegação de competências por 
parte do Município com a finalidade de elevar a quantidade e qualidade da prestação de 
serviços públicos essenciais aos cidadãos, apostando no reforço do trabalho de cooperação 
institucional e financeiro. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Assim, considerando que: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- o regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, prevê a concretização da 
delegação de competências através da celebração de contratos interadministrativos, prevista 
no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das freguesias; ----------------------------------- 

- uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 
órgãos das autarquias locais, colaborando ativamente entre si no sentido da melhoria dos 
serviços prestados às populações; -------------------------------------------------------------------------------- 

- num contexto de escassez de recursos, importa rentabilizar os meios disponíveis, tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; --------------------------------------------------- 

- as atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias, desde que os órgãos 
municipais deleguem competências nos seus órgãos, em domínios dos interesses próprios das 
populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 
do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117º, n.º 2 e 131º da referida 
Lei n.º 75/2013. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Será celebrado contrato interadministrativo de delegação de competências entre a Câmara 
Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. ----------------- 

Nesse contrato, a Câmara Municipal de Aveiro delega na Junta de Freguesia de Requeixo, 
Nossa Senhora de Fátima e Nariz as seguintes competências relativas a serviços públicos 
essenciais e salubridade pública: pequenas reparações/construção de passeios; qualificação de 
caminhos rurais; manutenção do Parque infantil de Nª Sr.ª de Fátima, Parque infantil de Nariz 
(parque de merendas) e Parque infantil de Requeixo (Largo das Festas); 
manutenção/colocação de placas toponímicas; manutenção de Fontes, Fontanários e Tanques; 
manutenção do Polidesportivo de Nariz, sito na Rua Professor Belarmino Nunes, do 
Polidesportivo de Nossa Senhora de Fátima, sito na Rua da Igreja, e do Polidesportivo do 
Carregal, sito na Rua do Serrado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Além das competências designadas, a Câmara Municipal de Aveiro procederá às seguintes 
ações de cooperação com delegação de competências na Junta de Freguesia de Requeixo, 
Nossa Senhora de Fátima e Nariz para o ano 2022: requalificação do espaço envolvente à 
Ponte da Vessada e requalificação do Polidesportivo do Carregal. --------------------------------------- 

A Câmara Municipal de Aveiro procederá ainda à disponibilização de máquinas e 
equipamentos à Junta de Freguesia, mediante plano de trabalhos apresentado pela mesma e 
acordado entre ambas as entidades, correspondente a 180 horas anuais. ----------------------------- 

Para o exercício das competências previstas no contrato de delegação de competências, a 
Câmara Municipal de Aveiro obriga-se a transferir para a Junta de Freguesia de Requeixo, 
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Nossa Senhora de Fátima e Nariz a importância de 231.782,00€ (duzentos e trinta e um mil e 
setecentos e oitenta e dois euros). ------------------------------------------------------------------------------- 

Foi analisada e aprovada a proposta de delegação de competências do Município para a 
Freguesia que se traduz no maior montante atribuído de entre as Juntas de Freguesia do 
Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – ECO-FREGUESIAS 

No cumprimento do programa eleitoral , é assumido pelo órgão do executivo a candidatura em 
2022 a este galardão de Eco-Freguesia. Esta é uma aposta que visa tornar a Freguesia numa 
referência no âmbito ambiental. ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Programa Eco-Freguesias XXI contribui para a implementação dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ONU, Agenda 2030) – comunidades inclusivas, resilientes, 
seguras e sustentáveis,  alinhando-se diretamente com os três eixos da Estratégia Nacional de 
Educação Ambiental (APA, 2017): economia circular, descarbonizar a sociedade e valorizar o 
território. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Eco-Freguesias XXI é um projeto da ABAE - Associação Ambiental para a Sustentabilidade, 
iniciado em 2014 que visa trabalhar com as freguesias, no sentido do desenvolvimento de 
comunidades sustentáveis. Estrutura-se no desenvolvimento e motivação para a 
implementação de diversas ações/projetos à escala local, que contribuem para a 
transformação, no sentido de uma comunidade mais sustentável. --------------------------------------  

A participação no Eco-Freguesias XXI decorre em várias fases. Este processo culmina com a 
candidatura ao galardão, que decorre até ao final do ano de 2022, e termina com a atribuição 
da Bandeira Verde em 2023, símbolo de um inequívoco compromisso com a sustentabilidade. - 

No âmbito de atuação para a candidatura à atribuição da Bandeira Verde estão ações 
relacionadas, entre outras, com: ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Criação de mascote de reciclagem da Freguesia;  

- Ações de formação e realização de atividades com motivação ambiental;  

- Fomentação do fim da aplicação de herbicida;  

- Valorização das linhas de água;  

- Criação da Rota da Água;  

- Dinamização da qualidade e variedade dos Parques da Freguesia;  

- Food-Forest e Incentivo à compostagem;  

- Criação de jardins selvagens e flores silvestres (“hotéis” para insetos). 

4 – ORDENS DE PAGAMENTO 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de janeiro, da OP n.º 1 à OP 10. -- 

5 – GUIAS DE RECEBIMENTO 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de janeiro da GR n.º 1 à GR 25. -- 
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6 – PREVISÃO DE TRABALHOS A REALIZAR NA FREGUESIA 

Para as semanas de 24 de janeiro a 4 de fevereiro prevê-se a realização dos seguintes serviços: 
construção de valetas na Rua Cega (Nariz); recolha de barraquinhas no Centro de Saúde de 
Aveiro; limpeza de espaços verdes na Freguesia; continuação da construção da via 
ciclável/pedonal entre os Parques Ribeirinhos de Requeixo e do Carregal; limpeza de caleiras 
nos edifícios da Junta de Freguesia; preparação das mesas de voto; recolha de material 
logístico de apoio às eleições legislativas; limpeza Rua de Aveiro (Mamodeiro) e barreira na 
Rua da Picada (Nariz). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7 – OUTROS ASSUNTOS 

- Fardamento dos colaboradores: deliberada a abertura de procedimento para aquisição de 
fardamento novo para os colaboradores da autarquia; ----------------------------------------------------- 

- Seguros: deliberada a renegociação dos custos com seguros (pessoal, viaturas, edifícios, 
parques infantis, polidesportivos); -------------------------------------------------------------------------------- 

- Aplicação de vedação no polidesportivo de Nariz: ciente da necessidade de maior proteção 
no uso do referido equipamento o Executivo autorizou a abertura de procedimento com vista 
ao reforço da vedação; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Atividade Cervas – Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens: foi do 
entendimento do Executivo que será uma mais valia para as crianças da freguesia e poderá vir 
a ser enquadrado no âmbito da candidatura a Eco- freguesia. Assim, haverá interesse em 
promover uma iniciativa no território da Freguesia para as escolas do 1º ciclo; ---------------------- 
 
- Ginástica Sénior: nos mesmos moldes em que funciona em Requeixo, foi aprovada a 
realização de aulas de ginástica sénior em Nª Sra de Fátima, com a possibilidade de 
alargamento a Nariz, caso haja um número suficiente de inscrições; ------------------------------------ 
 
- Apoio à Adasca – Associação de Dadores de Sangue do Concelho de Aveiro: como forma de 
reconhecer o excelente e meritório trabalho desenvolvido por esta associação no município de 
Aveiro, o Executivo autorizou a atribuição de um donativo no valor de cem euros. ----------------- 
 
 

 

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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Presenças: 

Presidente – Miguel António Costa da Silva  

Secretária – Ana Cristina Pinheiro Rodrigues 

Tesoureiro – Carlos Alberto Martins Nunes  

 
 

 
Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezasseis horas e trinta minutos, 
reuniram publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Requeixo. O senhor Presidente declarou aberta a reunião com a seguinte ordem 
de trabalhos para conhecimento e deliberação. -------------------------------------------------------------- 

Ordem de Trabalhos:  

1 – ASSEMBLEIA DE FREGUESIA EXTRAORDINÁRIA 

Com vista à aprovação do contrato de delegação competências para o ano 2022, foi deliberado 
solicitar ao senhor Presidente da Assembleia de Freguesia sessão extraordinária a realizar no 
próximo dia 15 de fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

2 – DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 

Considerando o Procedimento por Ajuste Direto n.º 01/22, 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 20/01/2022, e enviado o convite ao concorrente via email em 
20/01/2022, com o preço base de 16.000€, 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 15.600,00€, 
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 27/01/2022. --------------------------------------------------------- 

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

3 – MINUTA DO CONTRATO 

Aprovada a minuta do contrato para a execução da “Limpeza seletiva de bermas e valetas”, 

FREGUESIA DE REQUEIXO, Nª SRA DE 
FÁTIMA E NARIZ 
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referente ao Procedimento por Ajuste Direto n.º 01/22, que se encontra arquivada nos 
serviços administrativos da Junta de Freguesia. --------------------------------------------------------------- 

4 – TOPONÍMIA 

Deliberado proceder ao levantamento das vias com necessidade de aplicação/substituição de 
placas toponímicas. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5 – PREVISÃO DE TRABALHOS A REALIZAR NA FREGUESIA 

Para a semana de 7 a 11 de fevereiro prevê-se a realização dos seguintes serviços: abertura de 
valeta na Rua da Barreira Branca (Nariz); construção de entrada na Rua da Picada (Nariz); 
renumeração das sepulturas no Cemitério de Nariz; construção de valetas na Rua de S. Paio 
(Requeixo); recolha das barraquinhas da Junta de Freguesia ao serviço do Centro de Saúde de 
Aveiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 

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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Presenças: 

Presidente – Miguel António Costa da Silva  

Secretária – Ana Cristina Pinheiro Rodrigues 

Tesoureiro – Carlos Alberto Martins Nunes  

 
 

 
Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dezasseis horas e trinta 
minutos, reuniram extraordinariamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, 
Nª Sra de Fátima e Nariz, em Nª Sra de Fátima. O senhor Presidente declarou aberta a reunião 
com a seguinte ordem de trabalhos para conhecimento e deliberação. -------------------------------- 

Ordem de Trabalhos:  

1 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DAS DESPESAS 

Aprovada a primeira alteração modificativa ao orçamento das despesas que se encontra 
arquivada nos serviços administrativos da Freguesia. ------------------------------------------------------- 

2 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DAS RECEITAS 

Aprovada a primeira alteração modificativa ao orçamento das receitas que se encontra 
arquivada nos serviços administrativos da Freguesia. ------------------------------------------------------- 

3 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO 

Aprovada a primeira alteração modificativa ao PPI que se encontra arquiva nos serviços 
administrativos da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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 

FREGUESIA DE REQUEIXO, Nª SRA DE 
FÁTIMA E NARIZ 

ATA Nº 10 – 2022 
Reunião extraordinária 
08/02/2022 

Local: Nª SRA DE FÁTIMA  Hora: 16h30   
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Presenças: 

Presidente – Miguel António Costa da Silva  

Secretária – Ana Cristina Pinheiro Rodrigues 

Tesoureiro – Carlos Alberto Martins Nunes  

 
 

 
Aos dezassete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta 
minutos, reuniram os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e 
Nariz, em Nª Sra de Fátima. O senhor Presidente declarou aberta a reunião com a seguinte 
ordem de trabalhos para conhecimento e deliberação. ----------------------------------------------------- 

Ordem de Trabalhos:  

1 – ANÁLISE DO PEDIDO DA PARÓQUIA DE REQUEIXO  

Na sequência do pedido efetuado pela referida paróquia para cedência de uma barraquinha, o 
Executivo deliberou cedê-la a título provisório, depois da reparação a que todas as 
barraquinhas serão sujeitas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2 – ANÁLISE DO ESBOÇO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 
ENVOLVENTE À PONTE DA VESSADA 

Após análise da primeira proposta, foi deliberado solicitar ao projetista algumas alterações. ---- 
 
3 – CONCESSÃO DE TERRENO PARA SEPULTURA  

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz”, designado por Sepultura 
n.º 41, Talhão 3, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Maria Idalina de Jesus 
Marques Martins, cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da Junta de 
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – CONCESSÃO DE TERRENO PARA SEPULTURA  

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz”, designado por Sepultura 
n.º 79, Talhão 1, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Maria Idalina de Jesus 
Marques Martins, cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da Junta de 

FREGUESIA DE REQUEIXO, Nª SRA DE 
FÁTIMA E NARIZ 

ATA Nº 11 – 2022 
Reunião ordinária 
17/02/2022 

Local: Nª SRA DE FÁTIMA  Hora: 15h30   
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Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5 – CONCESSÃO DE TERRENO PARA SEPULTURA  

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz”, designado por Sepultura 
n.º 17, Talhão 6, 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 – CONCESSÃO DE TERRENO PARA SEPULTURA  

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz”, designado por Sepultura 
n.º 1, Talhão 4, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Manuel Barreto Ferreira, 
cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. ------------ 

7 – FORMAÇÃO PLA (PORTUGUÊS LÍNGUA DE ACOLHIMENTO) 

Deliberada a parceria com o Centro Qualifica da Gafanha da Nazaré para realização desta 
iniciativa na nossa Freguesia dando cumprimento ao plano de atividades para 2022. Nesta 
altura esta ação torna-se muito pertinente na medida em que há vários imigrantes a residir 
e/ou a trabalhar na nossa Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------- 

8 – SEMANA DA SAÚDE 

Dando cumprimento ao Plano de Atividades foi deliberado retomar a realização da Semana da 
Saúde, após dois anos de interrupção devido à Covid-19,  em parceria com o Centro Social e 
Paroquial de Nª Sra de Fátima. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Esta edição vai ser alargada a toda a semana, ainda que de forma simbólica e procurando 
respeitar todas as normas relacionadas com a pandemia, com atividades diversas, sendo que o 
momento alto será a reativação da Feira da Saúde. ---------------------------------------------------------- 

Nesse dia será possível proceder ao rastreio de hipertensão arterial e diabetes, com a 
colaboração do serviço de enfermagem da Unidade de Saúde local, e participar na sessão de 
educação para a saúde sobre alimentação saudável, promovida pela nutricionista Dra Mariana 
Pinheiro. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Também a APACID – Associação de Apoio a Cuidadores de Pessoas Dependentes e a empresa 
Lenadais estarão presentes para dar a conhecer os seus serviços. --------------------------------------- 

9 – CENTRO ESCOLAR 

O Executivo congratula-se com o arranque da obra de construção no novo Centro Escolar que 
teve início no passado dia 14 de fevereiro. A Junta de Freguesia assumiu, desde já, toda a 
disponibilidade para colaborar com o dono de obra (Câmara Municipal de Aveiro) e o seu 
empreiteiro (Edivalor). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO DAS DESPESAS 

Aprovada a primeira alteração permutativa ao orçamento das despesas que se encontra 
arquivada nos serviços administrativos da Freguesia. ------------------------------------------------------- 
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11 – PRIMEIRA ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO 

Aprovada a primeira alteração permutativa ao PPI que se encontra arquiva nos serviços 
administrativos da Freguesia. -------------------------------------------------------------------------------------- 

12 – ORDENS DE PAGAMENTO 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de janeiro e fevereiro, da OP n.º 
11 à OP 81. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13 – GUIAS DE RECEBIMENTO 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de janeiro e fevereiro da GR n.º 
26 à GR 78. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14 – PREVISÃO DE TRABALHOS A REALIZAR NA FREGUESIA 

Para as semanas de 21 de fevereiro a 4 de março prevê-se a realização dos seguintes serviços: 
limpeza de  valetas em Mamodeiro; conclusão da construção de valetas na Rua de S. Paio 
(Requeixo); continuação da construção da via ciclável/pedonal entre os parques ribeirinhos de 
Requeixo e do Carregal; aplicação de manilhas e grelhas em vários locais da freguesia; início do 
desaterro do novo centro escolar; construção de valetas da Rua Lavoura, em Requeixo, e 
conclusão da limpeza de valetas, em Mamodeiro. ------------------------------------------------------------ 

 

 

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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Presenças: 

Presidente – Miguel António Costa da Silva  

Secretária – Ana Cristina Pinheiro Rodrigues 

Tesoureiro – Carlos Alberto Martins Nunes  

 
 

 
Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezasseis horas e trinta minutos, 
reuniram publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima 
e Nariz, em Nariz. O senhor Presidente declarou aberta a reunião com a seguinte ordem de 
trabalhos para conhecimento e deliberação. ------------------------------------------------------------------ 

Ordem de Trabalhos:  

1 – PAGAMENTOS POR TERMINAL MULTIBANCO  

O Executivo declinou a proposta para instalação de terminal pagamento por multibanco, nos 
serviços de atendimento público da Autarquia, atendendo aos custos inerentes e partindo do 
pressuposto que brevemente serão instalados caixas multibanco em Mamodeiro e Nariz, 
complementando assim a oferta já existente em Requeixo e Póvoa do Valado. ---------------------- 

2 – AVEIRO JOVEM CRIADOR – 20 ANOS 

No seguimento da comemoração do 20º aniversário deste evento, a Câmara Municpal de 
Aveiro procederá à exposição de obras alusivas ao eventos em todas as Juntas de Freguesia. A 
Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz acolherá esta exposição nos três edifícios de 
atendimento público. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3 – DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

O Executivo pretende celebrar o dia 1 de junho com todas as crianças das escolas e IPSS da 
Freguesia inaugurando o Food-Forest no Carregal e proporcionando atividades lúdico-
desportivas nesse local. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – CONCESSÃO DE TERRENO PARA SEPULTURA  

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz”, designado por Sepultura 

FREGUESIA DE REQUEIXO, Nª SRA DE 
FÁTIMA E NARIZ 

ATA Nº 12 – 2022 
Reunião ordinária 
03/03/2022 

Local: NARIZ  Hora: 16h30   
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n.º 33, Talhão 2, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Antonino Nunes da Mota, 
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”, designado por Sepultura 
n.º 89, Talhão 2, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Maria Arlete de Jesus 
Génio, cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. -- 

6 – CONCESSÃO DE TERRENO PARA SEPULTURA  

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz”, designado por Sepultura 
n.º 88, Talhão 2, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Maria Arlete de Jesus 
Génio, cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. -- 

7– CONCESSÃO DE TERRENO PARA SEPULTURA  

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz”, designado por Sepultura 
n.º 87, Talhão 2, destinado a sepultura de uso particular e familiar, a Maria Arlete de Jesus 
Génio, cujo Alvará se encontra arquivado nos serviços administrativos da Junta de Freguesia. -- 

8– CONCESSÃO DE TERRENO PARA SEPULTURA  

Deliberada a concessão de fração de terreno no “Cemitério de Nariz”, designado por Sepultura 
n.º 20, Talhão 6, 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 – PREVISÃO DE TRABALHOS A REALIZAR NA FREGUESIA 

Para a semana de 7 a 11 de março prevê-se a realização dos seguintes serviços: limpeza de 
valetas no Carregal e na Taipa; limpeza de valetas em Mamodeiro; reparação de barraquinhas; 
limpeza da rotunda da Mamoa; construção de peças para sepulturas; acompanhamento das 
obras do centro escolar e da via ciclável e pedonal entre os parques ribeirinhos de Requeixo e 
do Carregal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – OUTROS ASSUNTOS 

Preenchimento IRS (Imposto sobre Rendimento pessoas Singulates) – deliberada a prestação 
deste serviço, de suma importância para os nossos concidadãos, nos moldes dos anos 
anteriores. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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 Siva 
A Secretária:  Ana Cristina Pinheiro Rodrigues 
O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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Presenças: 

Presidente – Miguel António Costa da Silva  

Secretária – Ana Cristina Pinheiro Rodrigues 

Tesoureiro – Carlos Alberto Martins Nunes  

 
 

 
Aos dezassete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezasseis horas e trinta 
minutos, reuniram os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e 
Nariz, em Requeixo. O senhor Presidente declarou aberta a reunião com a seguinte ordem de 
trabalhos para conhecimento e deliberação. ------------------------------------------------------------------ 

Ordem de Trabalhos:  

1 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO 
DOIS MIL E VINTE E UM 

Foram submetidos à apreciação e aprovação do órgão executivo os documentos de prestação 
de contas do ano económico de dois mil e vinte e um, nomeadamente, fluxos de caixa e contas 
de ordem, fluxos de caixa desagregados por classificação económica, demonstração do 
desempenho orçamental, demonstração de execução orçamental da receita, demonstração de 
execução orçamental da despesa, execução do plano plurianual de investimentos, 
modificações ao orçamento da receita, modificações ao orçamento da despesa, modificações 
ao plano plurianual de investimentos, dívidas a terceiros, dívidas a terceiros por antiguidade de 
saldos, operações de tesouraria, resumo diário de tesouraria e síntese das reconciliações 
bancárias, transferências e subsídios, caraterização de entidade e relatório de gestão. Estes 
mapas foram presentes a esta reunião, assinados pelos membros presentes, encontram-se 
integralmente elaborados e devidamente arquivados, estando disponíveis para consulta 
quando tal for solicitado. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Da análise global à execução orçamental do ano económico de dois mil e vinte e m, baseada na 
análise dos mapas de execução orçamental, verificamos que transita um saldo orçamental da 
gerência anterior de 198 446,06€ (cento e noventa e oito mil, quatrocentos e quarenta e seis 
euros e seis cêntimos), um total de receitas de 431 998,43€ (quatrocentos e trinta e um mil 
novecentos e noventa e oito euros e quarenta e três cêntimos) e um total de despesas de 
497 357,16€ (quatrocentos e noventa e sete mil trezentos e cinquenta e sete euros e dezasseis 
cêntimos), sendo que, transita como saldo orçamental para a gerência seguinte o montante de 

FREGUESIA DE REQUEIXO, Nª SRA DE 
FÁTIMA E NARIZ 

ATA Nº 13 – 2022 
Reunião ordinária 
17/03/2022 

Local: REQUEIXO  Hora: 16h30   



 
 

40 
 

133 087,33€ (cento e trinta e três mil e oitenta e sete euros e tinta e três cêntimos).--------------- 

 

2 – APRECIAÇÃO E APROVAÇÃO DO INVENTÁRIO E CADASTRO DOS BENS PATRIMONIAIS DO 
ANO 2021 

Após apreciação do Inventário e Cadastro dos Bens Patrimoniais do ano 2021, o mesmo foi 
aprovado por unanimidade. Foi ainda deliberado remeter os documentos supracitados à 
apreciação da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 

3 – SEGUNDA ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS E 
SEGUNDA ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO PLANO DE INVESTIMENTOS DO ANO 2022 

Aprovada a primeira alteração modificativa ao orçamento das despesas e das receitas, bem 
como a segunda alteração modificativa ao PPI que se encontram arquivadas nos serviços 
administrativos da Freguesia. Foi ainda deliberado remeter os documentos supracitados à 
apreciação da Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------------------ 

 

 

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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Presenças: 

Presidente – Miguel António Costa da Silva  

Secretária – Ana Cristina Pinheiro Rodrigues 

Tesoureiro – Carlos Alberto Martins Nunes  

 
 

 
Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dezasseis horas e trinta 
minutos, reuniram os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e 
Nariz, em Nª Sra de Fátima. O senhor Presidente declarou aberta a reunião com a seguinte 
ordem de trabalhos para conhecimento e deliberação. ----------------------------------------------------- 

Ordem de Trabalhos:  

1 – ESTATUTO DIREITO DA OPOSIÇÃO 

De acordo com o nº 1 do artigo 10º da lei nº 24/98, de 26 de maio, os órgãos executivos das 
Autarquias Locais devem elaborar, até ao final do mês de março do ano subsequente àquele a 
que se refere, um relatório de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e 
garantias, expondo as atividades que deram origem e que contribuíram para o pleno 
cumprimento dos direitos, poderes e prerrogativas dos titulares autárquicos 
do direito de oposição. Estes relatórios deverão ser enviados aos titulares do direito de 
oposição para que se pronunciem sobre eles. ----------------------------------------------------------------- 

O Estatuto do Direito de Oposição, baseando-se no princípio constitucional do direito de 
oposição democrática, constante do artigo 114º da Constituição da República Portuguesa e foi 
aprovado pela Lei nº 24/98, de 26 de maio, cujo artigo 1º assegura “às minorias o direito de 
constituir e exercer uma oposição democrática ao Governo e aos órgãos executivos das 
Regiões Autónomas e das Autarquias Locais, nos termos da Constituição e da Lei.” ---------------- 

O Estatuto do Direito de Oposição consagra aos titulares do direito de oposição, no âmbito das 
Autarquias Locais, o direito à informação, o direito à consulta prévia, o direito à participação, o 
direito de depor e o direito de pronúncia sobre o grau de observância do respeito pelo 
presente diploma legal. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

São titulares do direito e oposição, além de outros mencionados no artigo 3º do já referido 
diploma legal, os partidos políticos e grupos de cidadãos representados nos órgãos 
deliberativos das Autarquias Locais que não estejam representados no correspondente órgão 
executivo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FREGUESIA DE REQUEIXO, Nª SRA DE 
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Deliberada a aprovação do Estatuto do Direito de Oposição que se publica e arquiva. ------------- 

Nos termos da Lei, em cumprimento do artigo 2º do artigo 10º do Estatuto 
do Direito de Oposição, será remetido ao Presidente da Assembleia de Freguesia e aos 
representantes dos partidos políticos titulares do direito de oposição. --------------------------------- 

2 – 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 Armando Manuel Cruz Gaspar com a finalidade desta assegurar 
funções de limpeza e conservação dos espaços de domínio público da Freguesia. Este contrato 
será celebrado durante o período de tempo compreendido entre 01 de maio e 31 de outubro 
de 2022. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como contrapartida do serviço prestado no âmbito do contrato a celebrar, a Freguesia de 
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz pagará à contratada o montante mensal no valor 
700,00€ (setecentos euros). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – ORDENS DE PAGAMENTO 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de fevereiro e março, da OP n.º 
82 à OP 187. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4 – GUIAS DE RECEBIMENTO 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de fevereiro e março da GR n.º 
79 à GR 160. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5 – PREVISÃO DE TRABALHOS A REALIZAR NA FREGUESIA 

Para as semanas de 1 a 14 de abril prevê-se a realização dos seguintes serviços: reparação de 
caixa de águas pluviais na Póvoa do Valado; conclusão da limpeza de valetas no Carregal; 
limpeza de valetas em Requeixo; construção de valetas na Rua da Lavoura – Requeixo; 
desentupimento de aquedutos na Vessada e Póvoa do Valado; limpeza dos logradouros das 
fontes da freguesia; construção de valetas na Avenida Camelo – Mamodeiro; início de limpeza 
de valetas na Póvoa do Valado; manutenção de espaços verdes; reparação de barraquinhas; 
construção de peças para sepulturas; cedência de barraquinhas à Paróquia de Requeixo e 
Comissão de Festas Nª Sra da Alumieira (Taipa); preparação dos Cemitérios para a Páscoa. ------ 

6 – OUTROS ASSUNTOS 

Tolerância ponto - no seguimento do deliberado em anos anteriores, atendendo à tradição 
Pascal na freguesia, foi deliberado conceder tolerância de ponto no próximo dia 18 de Abril ( 
segunda feira de Páscoa). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mapa de férias do pessoal - o Executivo decidiu solicitar aos colaboradores da Junta de 
Freguesia a marcação das férias para 2022. -------------------------------------------------------------------- 

Assembleia de Freguesia - o Executivo irá solicitar ao senhor Presidente da Assembleia de 
Freguesia a marcação da reunião ordinária de Abril para o dia 28 ou 29. ------------------------------ 
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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 

 

 
 
 

 
 

  


