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ATA Nº. 1 /2016 
 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de abril de dois mil e dezasseis, pelas vinte e 
uma horas, realizou-se a primeira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de 
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no edifício da Junta da extinta Freguesia 
de Nariz, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------ 
Intervenção do público ----------------------------------------------------------------------------------- 
Comunicação do Presidente ----------------------------------------------------------------------------- 
Período antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------ 
Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ponto um - Apreciação e votação da Ata nº 4/2015 ----------------------------------------------- 
Ponto dois - Prestação de Contas do período financeiro de 01/01/2015 a 31/12/2015 -- 
Ponto três - Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental para 2016 -------------------- 
Ponto quatro - Proposta de recrutamento execional, por procedimento concursal 
comum, para ocupação de dois postos de trabalho da carreira/categoria de assistente 
operacional, e dois postos de trabalho da carreira/categoria de assistente técnico em 
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, nos 
termos do nº1 do art.º 32º da Lei n.º 7-A/2016 de 30 de março e do artº. 30º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de Junho. --------------------------------------------------------------------------------- 
Nesta sessão estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia: 
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 Cláudio Brás, residente em Nariz, pediu ao Executivo para alcatroar a Rua do 
Tojal de Cima, já que fez vários apelos ao longo do ano e não teve qualquer resposta 
por parte da Câmara Municipal ou da Junta de Freguesia. Se não fizerem nada adianta 
que tomará medidas mais drásticas. ------------------------------------------------------------------- 
O Presidente da Junta de Freguesia informou que irá fazer os possíveis para tratar das 
obras previstas para Nariz, tais como: alcatroar o passeio junto ao parque de merendas 
e uma cobertura no cemitério, entre outras. A Câmara Municipal de Aveiro está a par 
da situação das obras que necessitam de ser feitas em Nariz já que estiveram 
elementos da Câmara a visitar o local. ---------------------------------------------------------------- 
Após a Comunicação do Presidente deu-se início ao Período antes da Ordem do Dia. -- 
O senhor Ricardo Silva, membro desta Assembleia, veio esclarecer o motivo de ter 
pedido a alteração do local da reunião porque não estava a ser respeitada a 
rotatividade como tinha sido prometido e lamenta o facto de nenhum outro elemento 
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da assembleia se ter manifestado. Informou que em Nariz há arranjos que necessitam 
de intervenção, tais como: a rua Direita de Verba, necessita de novo pavimento, entre 
outras. Foram cortadas ervas na zona perto do Paraíso mas, na sua opinião, fizeram 
um mau serviço e as manilhas das águas pluviais não estão a funcionar como deviam. 
Elogiou o Executivo pelas obras que fez no largo da Igreja em Nossa Senhora de 
Fátima. Agradeceu pela participação do elemento representante da Junta na reunião 
do Agrupamento de Escolas de Oliveirinha. Quanto ao eventual fecho de escolas, 
consta-se que houve contactos entre a Câmara de Aveiro e a Câmara de Oliveira do 
Bairro, com a finalidade de transferir as crianças de Nariz para o Concelho de Oliveira 
do Bairro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A Presidente da Assembleia, Sofia Silva, informou que a reunião seria na sede por 
motivos de logística, uma vez que os dossiers contendo os documentos atinentes ao 
tema estão aí arquivados facilitando a sua consulta. Mencionou que gostaria de ouvir 
as opiniões de outros membros e que devem participar mostrando o seu agrado ou 
desagrado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
O Presidente de Junta referiu que a rotatividade das reuniões de Assembleia tem sido 
sempre respeitada e quem é responsável pela marcação as reuniões de assembleia é a 
sua Presidente e não o Executivo ou o Presidente da Junta. Relativamente aos 
trabalhos de limpeza, o Presidente deu indicações ao senhor António Filipe, elemento 
do Executivo, para fazer o serviço de limpeza entre outros que seriam necessários para 
o local de Nariz e ainda afirmou que estar sempre disponível para corrigir o que está 
mal. Quanto ao tapete de alcatrão aguarda-se resposta da Câmara de Aveiro. O 
alcatroamento em Nossa Senhora de Fátima junto à Igreja foi executado devido às 
celebrações com a imagem de Nossa Senhora. A Freguesia foi ponto de paragem para 
a peregrinação e o local não estava nas suas melhores condições e, assim, tornou-se o 
acesso mais seguro. Relativamente ao Espaço do Cidadão, este não se vai concretizar 
pelo motivo de o Governo ter cortado no investimento financeiro para este serviço. A 
respeito do eventual fecho das escolas, o Presidente da Junta afirmou que o 
Presidente da Câmara de Aveiro não irá transferir as crianças para outro Concelho e 
que as escolas não vão fechar. Inclusivamente o senhor Presidente contactou 
diretamente com a docente da escola básica de Nariz que nada sabe a este respeito. --- 
O senhor António Filipe, elemento do Executivo, comunicou que a limpeza das valetas 
e corte das ervas ocorreu durante duas semanas, mas o tempo não foi suficiente para 
concluir o serviço. Disse ainda que insistentemente tem pedido à Câmara Municipal 
para tapar os buracos e arranjar as tampas se saneamento e/ou águas pluviais. ---------- 
A senhora Isabel Parente, membro desta Assembleia, agradeceu ao Executivo pela 
entrega do ramo no funeral do seu pai. Manifestou-se dizendo ao Executivo que pode 
trabalhar mais pelo lugar de Nariz como tem sido feito para Requeixo e Nossa Senhora 
de Fátima. No âmbito das comemoração dos 500 anos Foral, para as atividades a 
realizar em Nariz, questionou se haverá espaço suficiente para as duas exposições 
previstas. Pediu esclarecimentos sobre o apoio da União de Freguesias ao Centro 
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Social Paroquial de S. Pedro de Nariz para a compra de um mini autocarro e ainda se 
podia alterar a data da próxima reunião de Assembleia, uma vez que é mordoma da 
festa em honra do São Pedro e assim não poder estar presente na reunião. Em relação 
às escolas, afirmou que houve conversações entre os dois presidentes de Câmara 
(Aveiro e Oliveira do Bairro) e o assunto de as escolas fecharem foi falado antes da 
tomada de posse do Partido Socialista no Governo. Na sua opinião se o Governo fosse 
ainda gerido pelo Partido Social Democrata certamente iria fechar as escolas. ------------ 
O Executivo informou que há duas obras a realizar em Nariz, o arranjo envolvente no 
parque de merendas e uma cobertura no cemitério, como existe na Palhaça. O 
Presidente da Junta informou ainda que está previsto receber da Câmara Municipal de 
Aveiro uma parte da verba destinada às Juntas de Freguesia e essa verba será aplicada 
em situações de maior urgência. ------------------------------------------------------------------------  
O senhor Miguel da Silva, membro do Executivo, entregou aos membros da 
Assembleia o programa das comemorações do Foral e explicou as atividades que se 
vão realizar. Relativamente ao apoio ao Centro Paroquial São Pedro de Nariz informou 
que a Junta de Freguesia contribuiu para o evento de angariação de fundos na 
componente logística e cedência do parque de merendas. Daí, a notícia publicada no 
jornal Diário de Aveiro, terá sido um agradecimento do próprio Centro Social e 
Paroquial. A próxima reunião de Assembleia passa então para o dia 30 de Junho e não 
dia 28 como estava previsto. ----------------------------------------------------------------------------- 
A senhora Jacinta Marlene Cura, membro desta Assembleia, agradeceu ao Executivo 
pelas atividades realizadas e considera que o mesmo Executivo deve continuar a 
promover essas atividades noutros lugares da Freguesia. Informou que deve haver 
uma rápida intervenção na rua de Arrota do lugar da Póvoa do Valado, uma vez que 
houve melhoramentos mas o alcatrão foi de fraca qualidade. Questionou o ponto de 
situação do assunto relativamente à redução da taxa do IMI que foi por si mencionado 
em Assembleia. O Executivo explicou como o alcatrão é aplicado e que há serviços 
bem executados e outros menos bem. Quanto ao IMI o Executivo informou que fez 
seguir o pedido para o Município, mas que é do entendimento da Câmara Municipal 
que majoração promovida pelo Executivo Municipal anterior não é legal. O IMI familiar 
veio contrapor o aumento do IMI. Nesta matéria a decisão é da Câmara Municipal e a 
Junta de Freguesia não pode fazer mais nada. ------------------------------------------------------ 
A senhora Jacinta Marlene Cura solicitou ao executivo o mail enviado pela CMA de 
modo a poder solicitar parecer sobre a legalidade da majoração de 20% de desconto 
relativamente ao IMI, atribuída pelo anterior executivo às ex - freguesias de Nariz, 
Fátima e Requeixo, e recusada pelo atual executivo justificando que é ilegal. Jacinta 
Marlene Cura estranha o parecer da CMA ao referir que foi ilegal, uma vez que a 
mesma foi promulgada pelas Finanças. --------------------------------------------------------------- 
O senhor Lino Neves, membro desta Assembleia, prestou esclarecimentos acerca do 
Foral da Freguesia. Segundo consta, Requeixo era uma Freguesia maior do que é 
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atualmente e que o Foral está agregado também a Eixo e não só Requeixo, Nossa 
Senhora de Fátima e Nariz. ------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Sesnando Reis, membro desta Assembleia, comunicou que em Requeixo um 
proprietário ocupou dois metros e meio de terreno que não lhe pertence e se 
Executivo tem conhecimento desse sucedido. Mencionou que os marcos junto ao rio 
no caminho de Óis da Ribeira desapareceram. Mencionou ainda que o Executivo tem 
vindo a falar de obras para Requeixo mas não tem visto nada de concreto. O Executivo 
respondeu que as obras protocoladas e não realizadas no seu devido tempo terão quer 
ser contempladas em novos protocolos uma vez que os iniciais perderam a sua 
validade. Relativamente à cedência de terreno por particular à extinta Junta de 
Freguesia de Requeixo para construção de rotunda, o Executivo informou o senhor 
Sesnando Reis que além da declaração de doação deveria ter dado continuidade ao 
processo de legalização da propriedade do terreno em causa, o que não foi feito. ------- 
A senhora Isabel Parente, membro desta Assembleia, interrompeu a discussão entre o 
Presidente de Junta de Freguesia e o senhor Sesnando Reis, por considerar estarem 
insistentemente a falar no passado. Considera que deveriam focar-se mais no presente 
e no futuro da União de Freguesias. Considera ainda que esta situação é inaceitável 
porque há outros assuntos de interesse para serem tratados. ---------------------------------- 
Ordem do dia ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto um- Apreciação e votação da Ata nº 4/2015 ------------------------------------------------ 
A votação da Ata ficou adiada para a próxima reunião de Assembleia uma vez que o 
senhor Ricardo Silva não aprovou esta ata por não constar a correção que solicitou por 
email. A Presidente de Assembleia decidiu que fará a audição da gravação e correção 
da ata e posteriormente será levada a votação na próxima reunião de Assembleia. ------ 
Ponto dois- Prestação de Contas do período financeiro de 01/01/2015 a 31/12/2015 -- 
O senhor Ricardo Silva perguntou ao Executivo se vai efetuar o pagamento às 
associações em 2016. O Executivo respondeu que irá pagar às Associações. --------------- 
O senhor Lino Neves questionou sobre uma outra dívida à Segurança Social 
relativamente ao trabalho realizado em Requeixo por empreiteiro. O Executivo 
esclareceu que essa dívida está relacionada com o facto de o empreiteiro ser 
trabalhador independente e de a faturação à mesma entidade (neste caso à extinta 
Junta de Freguesia de Requeixo) ter sido superior a 80% da faturação anual. Esta 
situação obriga a entidade contratante ao pagamento de 5% de contribuições à 
Segurança Social. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
O senhor Lino Neves entregou a cada elemento uma declaração de voto, que será 
anexado a esta ata. Quanto a declaração de voto do senhor Lino Neves, o Executivo 
respondeu que ainda têm algumas dívidas por pagar. -------------------------------------------- 
Seguiu-se a votação com cinco votos a favor (Sofia Silva, Cristina Dias, Manuel Silva, 
Pedro Teixeira e Lino Neves), zero votos contra e quatro votos de abstenção (Jacinta 
Cura, Ricardo Silva, Sesnando Reis e Isabel Parente). ---------------------------------------------- 
Ponto três- Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental para 2016 --------------------- 




