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ATA Nº. 3 / 2015 

Ao vigésimo nono dia do mês de setembro de dois mil e quinze, pelas vinte e 

uma horas, realizou-se a terceira 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 ---------------------------------------------------------------------------------- 

- Comunicação do Presidente --------------------------------------------------------------------------- 

- Período antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------- 

- Ordem do dia ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1 - Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competências em 

matéria de educação entre a Câmara Municipal de Aveiro e a União de Freguesias de 

Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz. -------------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental. ------------------------------------- 

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

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; 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. ----------------------------------- 

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

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

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

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

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

O senhor Manuel António residente na Póvoa do Valado trouxe um assunto que já 

tinha sido debatido nesta Assembleia, mas que não houve consenso. Este assunto diz 

respeito à população da Póvoa de Valado e Mamodeiro e os limites entre as duas 

localidades e a sua sinalização. Há falta de sinalização de localidade a indicar Póvoa do 

Valado quando se entra na Estrada Nacional 235 e na nova rotunda, assim como na 

saída da A17. Todas a placas de sinalização indicam a localidade de Mamodeiro. A 
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Junta de Freguesia deveria de ter a sensibilidade de informar as autoridades 

responsáveis para colocar as placas de sinalização corretamente. -----------------------------  

O Presidente da Junta de Freguesia informou que não é da competência desta 

entidade colocar as placas de sinalização das localidades. Essa matéria nesta artéria é 

da competência da EP (Estradas de Portugal). O que pode esta Autarquia fazer é 

comunicar à entidade responsável. -------------------------------------------------------------------- 

- Comunicação do Presidente ---------------------------------------------------------------------------  

De seguida, passou-se à comunicação do Presidente que procurou mostrar de forma 

sucinta todos os trabalhos desenvolvidos na União de Freguesias de Requeixo, Nossa 

Senhora de Fátima e Nariz. Esta informação será anexada a esta ata. Esclareceu ainda 

que o Executivo, o Vereador e o chefe de Gabinete aprovaram o abate das árvores na 

Rua Direita do Carregal ficando assim da responsabilidade da Câmara a execução 

destes trabalhos. Mencionou-se as atividades/projetos que foram discutidos na 

reunião entre o Executivo Municipal e da Freguesia designadamente a pista de pesca 

desportiva em Requeixo, Museu Etnográfico de Requeixo, recuperação do Parque de 

Merendas em Nª Sra de Fátima, a construção da Capela Mortuária em Nª Sra de 

Fátima, Espaço do Cidadão. A Câmara Municipal de Aveiro ficou de verificar a 

viabilidade de construção da Capela Mortuária e emitir parecer para formalizar 

candidatura a apoios financeiros. ----------------------------------------------------------------------- 

- Período antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------- 

O senhor Lino Neves questionou o Executivo se o GIP (Gabinete de Inserção 

Profissional) já está a funcionar bem como se estão já em vigor os protocolos com as 

associações. Falou também sobre a sinalética/toponímia e o abate das árvores no 

Carregal bem como a promessa do alargamento da Rua de S. Paio (Requeixo). O 

Executivo respondeu que o GIP está em funcionamento e os protocolos com as 

associações não estão esquecidos. Propôs ainda explicar em pormenor os assuntos 

debatidos na reunião com o Executivo Municipal. ------------------------------------------------- 

A senhora Isabel Parente pediu esclarecimentos sobre as taxas de pagamento e 

quando é que a Câmara Municipal de Aveiro vai pagar as obras que foram feitas na 

Escola Básica de Nariz. O Executivo respondeu que o assunto está a ser tratado e 

encaminhou as pessoas responsáveis para se dirigirem à Câmara Municipal para falar 

diretamente com o Presidente. -------------------------------------------------------------------------

A senhora Jacinta Marlene Cura pediu esclarecimentos sobre os projetos de 

solidariedade de Nossa Senhora de Fátima, Requeixo e Nariz e quem é que está a 
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promover esses projetos. Propôs à Assembleia de Freguesia, conforme documento em 

anexo, oficiar o Presidente da Câmara no sentido de solicitar redução da taxa do IMI de 

0,5% para 0,3%, conforme tinha sido pedido pelo anterior executivo municipal para as 

zonas rurais, considerando a população e a localização. O Executivo respondeu que os 

projetos de solidariedade têm mais incidência no Natal e que é a Junta de Freguesia que se 

encarrega de fazer a sua gestão. Quanto ao ofício/documento para solicitar a redução da 

taxa do IMI sugeriu que o assunto fosse a votação. Procedeu-se de imediato à votação 

sendo que o resultado foi de 8 votos a favor e com uma abstenção do senhor Lino Neves. - 

O senhor Sesnando Reis pediu desculpa por não ter estado presente na última reunião de 

Assembleia por motivos de saúde. Referiu que os anteriores Presidentes da Câmara 

deixaram dívidas por liquidar, mas pelo menos executaram algumas obras/projetos. O 

atual Presidente da Câmara Municipal de Aveiro pediu um empréstimo mas ainda não 

aplicou esse dinheiro em obras/projetos para melhorar as Freguesias que tanto 

necessitam e é da opinião que não deve criticar aqueles que tanto fizeram para beneficiar 

as freguesias. Pediu esclarecimentos sobre o uso do dinheiro dos contribuintes que pagam 

as suas taxas, como por exemplo o IMI, para saber onde é aplicado. Disse ainda que o 

Presidente da Câmara deve dar mais apoio e ser honesto para com as Juntas de Freguesia. 

O Executivo respondeu que, em matéria de Delegação de Competências, o Município deve 

pagar até dezembro as dívidas à Junta de Freguesia. --------------------------------------------------- 

O Senhor Ricardo Silva informou que houve uma falha na sua morada, o número da porta 

está errado e pediu para corrigir. Informou que, indevidamente, pagou as cópias das atas 

da Assembleia que solicitou na Junta de Freguesia. Informou ainda que algumas atas estão 

incompletas por estarem em falta alguns anexos, designadamente do senhor Lino Neves. 

Felicitou a Presidente da Assembleia por ter trazido um gravador para a reunião, o que já 

estava prometido há muito tempo. Questionou o Executivo sobre qual é o valor do 

vencimento/compensação de cada elemento porque houve uma pessoa do Executivo que 

se lamentou por fazer muito e receber pouco. O Presidente esclareceu o valor que cada 

elemento do Executivo recebe. A Presidente da Assembleia de Freguesia disse que houve 

um lapso em relação às atas e que serão todas retificadas bem como a morada. Quanto ao 

valor que pagou pelas fotocópias, o Executivo disse que será reembolsado. -------------------- 

A senhora Jacinta Marlene Cura referiu o artigo 57 da Lei 75/2013 de 12 de Setembro. No 

que diz respeito às atas estas devem ser lidas e aprovadas em reunião. Deve então 

cumprir-se a Lei. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 






