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ATA Nº  4 / 2014 

 Ao trigésimo dia do mês de dezembro de dois mil e catorze, às vinte horas e 

trinta minutos, realizou-se a quarta sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de 

Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no edifício da Junta da extinta Freguesia 

de Requeixo, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------- 

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

 - Intervenção do público --------------------------------------------------------------------------------- 

- Ponto um: Informação do Presidente sobre a atividade da Freguesia de outubro a 

dezembro de 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ponto dois: Apreciação e Votação da ata nº3/2014 -------------------------------------------- 

- Ponto três: Mobilidade interna intercarreira de colaborador – Informação ------------- 

- Ponto quatro: Plano de Atividades 2015 – Apreciação e votação --------------------------- 

- Ponto cinco: Tabela de Taxas e Licenças 2015 – Apreciação e votação ------------------ 

- Ponto seis: Orçamento e Grandes Opções do Plano 2015 – Apreciação e votação ----- 

- Ponto sete: Mapa de Pessoal 2015 – Apreciação e votação ---------------------------------- 

- Ponto oito: Regulamento dos Cemitérios – Apreciação e votação -------------------------- 

-Ponto nove: Regulamento de utilização de edifícios públicos da freguesia – 

Apreciação e votação -------------------------------------------------------------------------------------- 

- Ponto dez: Regimento da Assembleia de freguesia – Apreciação e votação ------------- 

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

Nesta sessão estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia: Presidente da 

Assembleia Sofia Alexandra Vieira de Melo Santos Silva e Secretários Cristina Maria 

Nunes Dias e Manuel Gaspar Lopes da Silva, bem como os restantes elementos Pedro 

Miguel Oliveira Teixeira, Lino da Silva Neves, Maria Isabel Barros Parente, Jacinta 

Marlene Marques Martins Cura, Ricardo Manuel Ferreira da Silva e Sesnando Alves dos 

Reis. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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O Executivo fez-se representar pelo Presidente, Antero Marques dos Santos, o 

Secretário Miguel António Costa da Silva e o Tesoureiro António Augusto Martins 

Filipe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deu-se início à sessão. Estava previsto iniciar a sessão com a intervenção do público 

mas, por lapso, a Presidente da Assembleia começou pelo ponto um da ordem do dia 

e, assim, a intervenção do público passou a ser após a ordem do dia. ------------------------ 

O senhor Ricardo Silva, membro desta Assembleia de Freguesia, comunicou que não 

recebeu por correio eletrónico a documentação e ata para esta sessão. -------------------- 

A presidente da Assembleia pediu desculpa pelo facto de não ter recebido a 

correspondência mas poderá ter havido alguma falha no envio. ------------------------------- 

Passou-se de seguida à ordem de trabalhos do dia. ----------------------------------------------- 

Ponto um- Informação do Presidente sobre a atividade da Freguesia de outubro a 

dezembro de 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto a este ponto o Presidente da União de Freguesias informou os membros desta 

Assembleia sobre a atividade da Freguesia entre outubro a dezembro de dois mil e 

catorze. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Pedro Teixeira, membro desta Assembleia de Freguesia, perguntou ao 

Presidente de Junta se as quinze vagas para o curso de Informática a realizar em Nariz 

já tinham sido preenchidas. O Presidente de Freguesia confirmou que as vagas foram 

preenchidas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Isabel Parente, membro desta Assembleia de Freguesia, questionou o 

motivo pelo qual o Executivo está a cobrar pelas atividades desportivas na Freguesia 

uma taxa de 15% sobre o total do valor cobrado aos utentes sendo que, na sua 

opinião, estes espaços deveriam ser de utilização gratuita porque estas atividades 

contribuem para o bem-estar da população. O Executivo explicou que esta pequena 

percentagem cobrada serve para contribuir para as despesas de água e luz pela 

utilização desses espaços. Alguns membros da Assembleia pediram ao Executivo para 

eliminar essa taxa ou então reduzir o seu valor. O Executivo respondeu que não poderá 
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eliminar mas pode baixar o valor para 10%. ---------------------------------------------------------

O senhor Lino Neves, membro desta Assembleia, leu um documento elaborado por si 

que será anexado a esta ata. -----------------------------------------------------------------------------

Ponto dois -Ata nº3/2014- Votação ------------------------------------------------------------------- 

Após a leitura da ata, esta foi levada à votação tendo sido aprovada pelos nove 

membros desta Assembleia de Freguesia. ------------------------------------------------------------

Ponto três- Mobilidade interna intercarreira de colaborador – Informação ---------------

O Executivo informou sobre a mobilidade interna de uma funcionária desta União de 

Freguesias que, por preencher os requisitos necessários, passará de assistente 

operacional à categoria de assistente técnica até serem diligenciadas a medidas 

adequadas para regularizar definitivamente a situação. ------------------------------------------

Ponto quatro – Plano de Atividades 2015 – Apreciação e votação ---------------------------

No que diz respeito ao Plano de Atividades para o ano 2015 a Senhora Jacinta Cura, 

membro desta Assembleia de Freguesia, perguntou ao Executivo quais os lotes de 

terreno para venda para construção de habitações a custos reduzidos e pediu 

esclarecimentos sobre alterações da taxa do IMI. -------------------------------------------------- 

O senhor Presidente do Executivo informou que os lotes de terreno são no Carregal e 

quanto à taxa do IMI houve um acréscimo para 0,4% ficando as freguesias rurais sem a 

taxa de desconto atribuída até então. ----------------------------------------------------------------- 

O senhor Pedro Teixeira questionou o Executivo sobre o ponto de situação da 

elaboração do site da Freguesia e se o Portal de Nariz tem alguma ligação com a Junta 

de Freguesia. O Executivo esclareceu que o Portal de Nariz é privado e nada tem a ver 

com a Junta de Freguesia. Quanto à elaboração da página web da Junta de Freguesia, a 

Autarquia candidatou-se a um estagiário curricular na área de Técnico de Multimédia 

para apoio na elaboração do site oficial da autarquia. --------------------------------------------

O Senhor Ricardo Silva, membro desta Assembleia de Freguesia, pediu esclarecimentos 

acerca do motivo pelo qual nenhum elemento do Executivo não ter comparecido, em 

representação da União de Freguesias, no dia 14 de dezembro em Verba aquando da 
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celebração do Convívio Anual dos Sócios organizado pelo Rancho Folclórico de Verba. É 

do seu entendimento não ter havido interesse por parte do Executivo em participar na 

atividade. Os elementos do Executivo justificaram a não comparência no evento do dia 

14 de dezembro em Verba por não estarem disponíveis nessa data. -------------------------

O senhor Sesnando Reis, questionou o Executivo sobre qual o tratamento a dar às 

cinco obras que já estavam agendadas e iniciadas no anterior mandato, já que houve 

um compromisso que essas obras iam prosseguir. Pediu também esclarecimentos 

sobre as obras na Pateira e o Parque das Merendas no Carregal. O Executivo informou 

que todas as obras a realizar estão a ser revistas pelo Município de Aveiro para 

concluir o que pode ser executado ou não. Essa revisão terminará em abril ou maio. ---

Para a senhora Isabel Parente as atividades propostas para o ano 2015 são iguais às do 

ano anterior, não acrescentando muito mais. Perguntou ao Executivo se haverá a 

possibilidade de oferecer lembranças aos cidadãos/entidades que participam em 

eventos culturais como, por exemplo, no aniversário do Centro Paroquial São Pedro, 

de Nariz. O Executivo informou que a Junta de freguesia está a estudar a possibilidade 

de aquisição de bens honoríficos, de acordo com a disponibilidade orçamental. ---------- 

O senhor Lino Neves, membro desta Assembleia, leu um documento elaborado por si 

que será anexado a esta ata. ----------------------------------------------------------------------------- 

Apreciado este ponto, passou-se à sua votação com cinco votos a favor (Cristina Dias, 

Sofia Silva, Manuel Silva, Lino Neves e Pedro Teixeira), zero votos contra e quatro 

votos de abstenção (Jacinta Cura, Sesnando Reis, Ricardo Silva e Isabel Parente). O 

senhor Ricardo Silva absteve-se por não ter recebido os documentos. -----------------------

Ponto cinco – Tabela de Taxas e Licenças 2015 – Apreciação e votação --------------------

Relativamente a este ponto a Senhora Jacinta Cura pediu esclarecimentos ao Executivo 

sobre o apoio da ANAFRE, qual o valor a pagar e se haveria a possibilidade de escolher 

outra entidade com custos reduzidos ou gratuita. -------------------------------------------------  

Para o senhor Ricardo Silva os valores praticados na execução de abertura de 

sepulturas em cemitérios são exagerados. ----------------------------------------------------------- 
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O Executivo informou que o valor a pagar pela quotização na ANAFRE é de €601,34 

anuais e que não há outra opção. Esta adesão é uma mais-valia para a Junta. Quanto 

ao valor praticado pela abertura e fecho das sepulturas não é exagerado tendo em 

conta o trabalho que está em causa. ------------------------------------------------------------------

Apreciado este ponto passou-se à sua votação com seis votos a favor (Cristina Dias, 

Sofia Silva, Manuel Silva, Lino Neves, Pedro Teixeira e Jacinta Cura), dois votos contra 

(Sesnando Reis e Ricardo Silva) e um voto de abstenção (Isabel Parente). ------------------

Ponto seis – Orçamento e Grandes Opções do Plano 2015 – Apreciação e votação. 

Neste ponto, as senhoras Jacinta Cura e Isabel Parente pediram esclarecimentos. O 

Executivo esclareceu todas as dúvidas sobre o orçamento do plano para 2015. -----------

Concluídos os esclarecimentos acerca das Grandes Opções do Plano passou-se à sua 

votação com sete votos a favor (Cristina Dias, Sofia Silva, Manuel Silva, Lino Neves, 

Pedro Teixeira, Sesnando Reis e Isabel Parente), zero votos contra e dois votos de 

abstenção (Ricardo Silva e Marlene Cura). ----------------------------------------------------------- 

Ponto sete – Mapa de Pessoal 2015 – Apreciação e votação -----------------------------------

Quanto a este assunto a Senhora Isabel Parente questionou qual o ponto de situação 

da funcionária Adriana Domingues. O Executivo respondeu que a situação das 

funcionárias de Nariz, Adriana e Amorosa, estão por resolver. A situação das 

funcionárias Isabel, Fátima e Albertina, de Requeixo e Nossa Senhora de Fátima, está 

regularizada. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Após os esclarecimentos sobre o Mapa de Pessoal passou-se à sua votação com seis 

votos a favor (Cristina Dias, Sofia Silva, Manuel Silva, Lino Neves, Pedro Teixeira e 

Isabel Parente), zero votos contra e três votos de abstenção (Ricardo Silva, Sesnando 

Reis e Marlene Cura). --------------------------------------------------------------------------------------

Ponto oito – Regulamento dos Cemitérios – Apreciação e votação -------------------------- 

Quanto ao Regulamento dos Cemitérios o Executivo informou que todos os anos este 

regulamento tem que ser elaborado. Após a sua apreciação, este foi colocado a 

votação com cinco votos a favor (Cristina Dias, Sofia Silva, Manuel Silva, Lino Neves e 
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Anexo I 

Intervenção Lino Neves 

Assembleia de Freguesia – União Freguesias, Requeixo, Sraª de Fátima e Nariz 

4ª Sessão Ordinária- 2014 – 30 de Dezembro 

 

Plano de Atividades para 2015 

Considerações, Apreciação e Atitude de voto. 

 

As regras de gestão e orientação do Município de Aveiro durante os dois mandatos 

anteriores, como foi averiguado e claramente demonstrado, foi uma calamidade. 

E se não fosse uma força política com eleitos de horizontes alargados e destemidos, 

muito possivelmente o Município de Aveiro estaria hoje a defrontar uma Comissão 

Administrativa de falência. 

Tal o caos instalado nos serviços administrativos: as centenas de processos a decorrer 

nos Tribunais de fornecedores a reclamar os seus créditos, contratos irregulares, a 

descoberta de documentos por contabilizar em alguns milhões de euros, negócios de 

terrenos, como o da Quinta da Costa aqui em Requeixo, contratado por valores 

superiores ao seu valor real, tudo isto foi encontrado e comprovado pelos novos 

gestores e autarcas do Município. 

Ainda bem que os eleitores souberam compreender tudo isto e votaram numa força 

política para o Município e também para esta União de Freguesias- Requeixo, Sra de 

Fátima e Nariz – acabando assim com esta “Tropa Fandanga”, que mais não souberam 

que prejudicar os interesses da população. 

Por isso estamos hoje todos a sofrer as consequências. 

E por isso também não poderemos exigir, por ora, que se estabeleçam previamente 

Delegações de Competências, sem ter a casa arrumada, e para evitar assim 

“promessas e compromissos demagógicos”, prometendo o que não somos capazes de 

cumprir, como o que anunciavam os autarcas antecessores. 

Vamos aguardar, pois, disciplinadamente, sem promessas ilusórias, pois estamos 

crentes que os resultados serão significativos para toda a população incluindo esta 

União de Freguesias. 

Portanto, neste contexto, dadas as contingências, não podemos deixar de considerar 

que o Plano de Atividades para 2015 desta União de Freguesias, apresentado pelo seu 

Executivo, é de uma estrutura credível, claramente realista e por isso vai receber o 

meu voto a favor. 


