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ATA Nº. 4 /2016 

 

Ao vigésimo dia do mês de dezembro de dois mil e dezasseis, pelas 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 Nariz, com a seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------

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

Intervenção do público ----------------------------------------------------------------------------------- 
Comunicação do Presidente ----------------------------------------------------------------------------- 
Período antes da Ordem do Dia ------------------------------------------------------------------------ 
Ordem do dia ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Ponto um- Ata nº 3/2016- Votação -------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois- Plano de Atividades 2017 – Apreciação e votação --------------------------------- 

Ponto três- Tabela de Taxas e Licenças 2017 – Apreciação e votação ------------------------- 

Ponto quatro- Orçamento e Grandes Opções do Plano 2017 – Apreciação e votação ---- 

Ponto cinco- Mapa de Pessoal 2017 – Apreciação e votação ------------------------------------ 

Ponto seis- Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competências entre a 

Câmara Municipal de Aveiro e a União de Freguesias de Requeixo, Nª Srª de Fátima e 

Nariz ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Nesta sessão não estiveram presentes os membros da Assembleia Sesnando Alves dos 

Reis e Pedro Miguel Oliveira Teixeira. 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; Lino da Silva 

Neves, Maria Isabel Barros Parente, Jacinta Marlene Marques Martins Cura, Ricardo 

Manuel Ferreira da Silva e Adélio Correia da Silva. ------------------------------------------------- 

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. Como não houve público para 

intervir passou-se à Comunicação do Presidente. -------------------------------------------------- 

Após a Comunicação do Presidente e respetivos esclarecimentos deu-se início ao 

Período antes da Ordem do Dia. -----------------------------------------------------------------------
A senhora Isabel Parente, membro desta Assembleia, chamou a atenção para as 

alterações dos horários e rotas dos transportes públicos, nomeadamente em Nariz. As 

alterações efetuadas irão afetar a população na deslocação para os seus empregos e 

muitos podem mesmo ficar sem emprego pelo facto de os horários dos transportes 

públicos serem incompatíveis. -------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta de Freguesia informou que o Presidente da Câmara Municipal 

de Aveiro apenas transmitiu à União de Freguesias as alterações após reunião entre o 

Município e a Transdev. O Presidente da Junta de Freguesia comprometeu-se a 
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verificar a situação para ir ao encontro das necessidades da população. --------------------

O senhor Ricardo Silva, membro desta Assembleia, referiu que a marcação do 

estacionamento junto ao posto médico podia ter sido melhor aproveitada. Também 

mencionou que no dia dos fiéis houve quem tenha estacionado de frente ao portão de 

baixo do cemitério e que deveria estar assinalado no portão “proibido de estacionar” 

para que não haja eventuais transtornos. ------------------------------------------------------------

O Presidente de Junta informou que o estacionamento em frente à Junta de Freguesia 

está destinado ao Pároco e ao Médico de Família e os outros espaços são para a 

população. Os espaços mais largos servem para ocasiões especiais, mas confirma que 

estão um pouco exagerados. Quanto ao sinal “proibido de estacionar” no portão do 

cemitério será um caso a analisar. ----------------------------------------------------------------------

Ordem do dia ------------------------------------------------------------------------------------------------
Ponto um- - Ata nº 3/2016- Votação. ------------------------------------------------------------------

Seguiu-se a votação da Ata nº 3 /2016 que foi aprovada por unanimidade. ----------------- 

Ponto dois- Plano de Atividades 2017 – Apreciação e votação. ---------------------------------

A senhora Isabel Parente, membro desta Assembleia, questionou o Executivo se houve 

erro quanto ao apoio às entidades e associações de carácter cultural, desportivo, social 

educativo/recreativo da freguesia, mediante a realização de protocolos de colaboração 

no 1º semestre de 2016. O Executivo respondeu que sim: houve um lapso quanto ao 

ano, não 2016 mas sim 2017. A senhora Isabel Parente prosseguiu para informar o 

Executivo que seria melhor colocar pavimento flutuante no salão da Junta em Nariz 

uma vez que se torna mais acolhedor. Alertou novamente para o facto de os 

transportes públicos terem sido alvo de mudanças, a necessidade de abrigos dos 

passageiros, pontos de venda e promoção da melhoria na rede dos transportes 

públicos, sendo que estes fatores estão a afetar negativamente a população de Nariz. 

O Executivo referiu que vai proceder à requalificação do salão da Junta em Nariz, 

nomeadamente ao nível do pavimento que não se apresenta em boas condições. 

Quanto à rede dos transportes públicos irá interceder junto dos responsáveis para 

melhorar os serviços. --------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Lino Neves, membro desta Assembleia, questionou para quando está 

previsto o início das obras no Museu de Requeixo. O Executivo respondeu que está 

previsto um concurso para o lançamento das obras. ---------------------------------------------- 

A senhora Jacinta Marlene Cura, membro desta Assembleia, pediu ao executivo para 

elaborar um ofício dirigido à transportadora AveiroBus (Transdev), para manter as 

mesmas rotas e horários como era anteriormente. O Executivo afirmou que será 

elaborado um documento e entregue à Câmara Municipal de Aveiro porque também 

não concorda com estas alterações. -------------------------------------------------------------

Após a apreciação do Plano de Atividades passou-se à sua votação, com seis votos a 

favor (Sofia Silva, Cristina Dias, Manuel Silva, Adélio da Silva, Lino Neves, Isabel 

Parente), zero contra e duas abstenções (Ricardo Silva e Jacinta Cura). ---------------------- 
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Ponto três- Tabela de Taxas e Licenças 2017 – Apreciação e votação. ------------------------

O senhor Ricardo Silva pediu ao Executivo para esclarecer o valor atribuído para o 

serviço de remoção de entulhos pois considera ser um valor elevado para esse serviço. 

Considera também elevado o valor da abertura e fecho de fundações. O Executivo 

justificou-se dizendo que esses valores são justos em comparação a outros locais. No 

caso de a sepultura ter entulho e o proprietário pedir à Junta de Freguesia para o 

remover terá de pagar o valor tabelado. -------------------------------------------------------------

A senhora Isabel Parente solicitou esclarecimentos sobre a necessidade de 

licenciamento para obras em sepulturas e capelas. O Presidente da Junta esclareceu 

que qualquer tipo de obras a realizar carece de licenciamento. --------------------------------

O senhor Ricardo Silva não está de acordo que o cidadão tenha que pagar mais, uma 

vez que o proprietário já pagou a sepultura ou capela e a Junta de Freguesia exige o 

pagamento de taxa de licença para fazer a sua manutenção. O Executivo referiu que há 

exceções. Por exemplo, se pintar a capela com a mesma cor ou pequenos reparos. -----

A Presidente da Assembleia de Freguesia solicitou ao Executivo que defina quais as 

obras de manutenção que carecem de licença para que a população seja esclarecida. --

O senhor Lino Neves manifestou-se dizendo que o Executivo está apresentar a sua 

Tabela de Taxas e Licenças. Os elementos das Assembleia que não estão de acordo 

deverão apresentar a sua proposta. Os membros da Assembleia de Freguesia 

chegaram a um acordo quanto às obras de manutenção que não carecem de 

licenciamento: pinturas, substituição de portas e janelas ou reparações após atos de 

vandalismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Após a apreciação passou-se à votação da Tabela de Taxas e Licenças para 2017 com 

cinco votos a favor (Sofia Silva, Cristina Dias, Manuel Silva, Adélia Silva e Lino Neves), 

zero votos contra e três abstenções (Ricardo Silva, Jacinta Cura e Isabel Parente) com 

declaração de voto. Por parte da senhora Jacinta Cura, declara que se revejam os 

valores atribuídos para a abertura e fecho de sepulturas, por considerar exagerado. 

Pede também isenção das taxas e licenças para pessoas com dificuldades económicas, 

comprovadas. A senhora Isabel Parente considera que alguns itens têm valores elevados 

para o meio rural onde estamos inseridos. -----------------------------------------------------------

Ponto quatro- Orçamento e Grandes Opções do Plano 2017 – Apreciação e votação ----

A senhora Jacinta Cura solicitou esclarecimentos ao Executivo sobre o valor atribuído 

na área de aquisição de bens e serviços - outros bens. O Executivo esclareceu que esse 

valor remete para despesas de formação dos funcionários, vigilância e segurança da 

Junta entre outros elementos. --------------------------------------------------------------------------

O senhor Ricardo Silva pediu ao Presidente para esclarecer onde foi aplicado o valor de 

12 mil euros destinados às associações das freguesias e se as reparações foram 

realizadas. O Executivo informou que esse valor foi atribuído mas não utilizado na sua 

totalidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Após a apreciação, passou-se à votação do Orçamento e Grandes Opções do Plano 

para 2017 com cinco votos a favor (Sofia Silva, Cristina Dias, Manuel Silva, Adélia Silva 
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e Lino Neves), zero votos contra e três abstenções (Ricardo Silva, Jacinta Cura e Isabel 

Parente) com declaração de voto. A respeito das eleições, a senhora Isabel Parente 

refere que no próximo ano as verbas devidas aos membros das mesas devem ser 

pagas o mais breve possível. -----------------------------------------------------------------------------

Ponto cinco- Mapa de Pessoal 2017 – Apreciação e votação ------------------------------------

A Presidente da Assembleia de Freguesia questionou o executivo se o mapa de pessoal 

se mantem. O Executivo respondeu afirmativamente. Após o esclarecimento de 

dúvidas o mapa de pessoal foi votado favoravelmente por unanimidade. ------------------- 

 Ponto seis- Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competências entre a 

Câmara Municipal de Aveiro e a União de Freguesias de Requeixo, Nª Srª de Fátima e 

Nariz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Isabel Parente questionou se são só os quatros elementos constantes na 

cláusula segunda do Protocolo que visam as competências relativas a serviços públicos 

essenciais e salubridade pública. Questionou também o que acontecerá se o PAM da 

Câmara Municipal de Aveiro não for aprovado. O Executivo respondeu que estas são as 

competências definidas. Alguns pontos do protocolo estão de facto à espera de 

aprovação. A votação feita pela Assembleia de Freguesia refere-se ao Protocolo 

apresentado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Lino Neves pediu esclarecimentos ao Executivo relativamente à cláusula 

quinta e ao número de horas atribuído. O Executivo esclareceu que o número de horas 

está correto. Quanto ao valor total do Protocolo a Junta de Freguesia confia que o 

valor será assegurado. -------------------------------------------------------------------------------------

Após os esclarecimentos de dúvidas sobre as Delegações de Competências passou-se à 

sua votação tendo sido aprovado por unanimidade. ---------------------------------------------- 

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

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião de Assembleia. -------------- 

 
A Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

Sofia Alexandra Vieira de Melo Santos Silva 

 

 

A Primeira Secretária 

 

Cristina Maria Nunes Dias 

 

 

O Segundo Secretário 

 

Manuel Gaspar Lopes da Silva 


