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ATA Nº. 3 / 2014 

Ao trigésimo dia do mês de setembro de dois mil e catorze, pelas vinte horas e trinta 

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

Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no polivalente de Nossa Senhora de 

Fátima com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------------  

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

Ponto um – Informação do Presidente sobre a atividade da Freguesia, de julho a 

setembro de 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto dois – Votação da ata nº 2/2014 -------------------------------------------------------------- 

Ponto três – Apreciação e votação do protocolo de Delegação de Competências 

Educação Pré-Escolar – Pessoal Não Docente ------------------------------------------------------ 

Ponto quatro – Apreciação e votação do protocolo de colaboração entre Junta de  

Freguesia e ACEAV – Educação Pré-Escolar – Pessoal Não Docente -------------------------- 

Ponto cinco – Apreciação e votação da 2ª Revisão Orçamental para 2014 ---------------- 

Ponto seis – Apreciação e votação da 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimento 

para 2014 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto sete – Apreciação e votação da remoção da sinalética do Museu Etnográfico 

de Requeixo -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto oito - Apreciação e votação de alienação de equipamentos: dumper de 

Requeixo; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto nove – Correção de passeios, com abate de árvores – informação. -----------------

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

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, Adélio 

Correia Marques da Silva, que veio substituir 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, pelo 

secretário Miguel António Costa da Silva e pelo tesoureiro António Augusto Martins 

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

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

A Srª Daniela Teixeira agradeceu ao executivo o facto de ter feito a limpeza da 

paragem do autocarro - Porto de Ílhavo em Nariz mas a empresa Transdev não faz esse 

trajeto e pretende saber o porquê e também questionou sobre um poço que não  

oferece segurança para a população. ------------------------------------------------------------------ 

O Tesoureiro António Filipe disse que essa zona foi limpa mais tarde em relação a 

outras zonas da freguesia por falta de recursos humanos. Quanto ao poço destapado o 

executivo comunicou à Polícia Municipal e em relação ao trajeto do autocarro irá ver o 

que se pode fazer. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 O Sr. Manuel Pinheiro comunicou que as obras foram concluídas no cruzamento da 

Bica, em Mamodeiro, o que torna mais seguro atravessar a estrada para os peões, mas 

questiona o porquê de os semáforos se encontrarem intermitentes. Pediu uma 

explicação sobre alguns terrenos localizados junto ao rio da Pateira, que podem ficar 

alagados afetando a agricultura. ------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Junta de Freguesia explicou que os semáforos estão a funcionar e 

quando estão intermitentes é para fluir o trânsito em hora de ponta. Quanto aos 

terrenos, este assunto está a ser resolvido e a vedação está a ser efetuada. ---------------  

O Sr. António Belinquete informou que o curso de formação que está a decorrer não 

abrange toda a população e quer saber o porquê. Pediu ao executivo que deveria criar 

um site da freguesia para a população estar informada. Chamou a atenção de 

preservar os monumentos existentes em Nariz, especialmente a chaminé da fábrica de 

cerâmica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Junta de Freguesia informou que os cursos são destinados para os 

desempregados e terá que ser nesse horário estabelecido. Quanto à chaminé da 

fábrica de cerâmica, esta encontra-se em terreno particular. A Junta de Freguesia irá 
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ter um site mas necessita de verba para a sua criação, o que neste momento não está 

disponível, mas podem recorrer à rede social do facebook, no perfil da Junta de 

Freguesia. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Serafim Teixeira informou que o terreno ao lado da paragem de autocarro em 

Porto de Ílhavo – Nariz tinha como projeto a construção de habitações sociais, do 

anterior mandato da Câmara Municipal, mas como nunca foi avante questionou o que 

pretende a Junta de Freguesia fazer. ------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Junta de Freguesia disse que o terreno pertence à Câmara Municipal e 

que pode pô-lo à venda. ----------------------------------------------------------------------------------  

O Sr. Manuel Neto comunicou que na Póvoa do Valado, o aqueduto da fonte terá que 

ser arranjado por causa da passagem da água que afeta as casas e lojas. -------------------  

O Presidente informou que esse aqueduto deveria ter sido arranjado antes de se fazer 

o pavimento. Irão tentar fazer o que compete à Junta de Freguesia. Já o que compete à 

Câmara Municipal terá que ser resolvido pelos seus elementos competentes. ------------  

A Presidente da Assembleia de Freguesia informou que o membro da Assembleia Lino 

da Silva Neves, não está presente por motivos de internamento hospitalar e foi 

substituído por Adélio Correia Marques da Silva. ---------------------------------------------------  

A Sra Jacinta Cura, membro desta Assembleia de Freguesia, informou à Presidente da 

Assembleia que não recebeu por correio eletrónico nenhuns dos documentos para a 

reunião e que as atas têm que ser lidas em reunião para posteriormente serem 

aprovadas de acordo com a Lei. ------------------------------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia pediu desculpa pelo facto de não ter recebido mas terá 

sido alguma falha no próprio envio já que todos os elementos da Assembleia de 

Freguesia os receberam. Quanto às atas foi comunicado em sessões anteriores que 

seriam enviadas para lerem em casa e depois serem aprovadas na seguinte sessão de 

Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------  
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A Srª Mª Isabel Parente, membro desta Assembleia, dirigiu-se ao executivo desta 

freguesia a fim de ser esclarecida por ter ouvido que o executivo tinha ido à Câmara 

Municipal pedir a sua demissão. ------------------------------------------------------------------------  

O Presidente de Junta informou que ninguém foi pedir a demissão; houve uma má 

interpretação dos factos. Quando for para se demitir irá primeiro comunicar aos 

elementos desta Assembleia de Freguesia. ----------------------------------------------------------  

O Sr. Sesnando Alves dos Reis, membro desta Assembleia de Freguesia, informou que 

os nomes de todos os elementos desta Assembleia e Executivo devem estar presentes 

nas atas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

setembro de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Em relação a este ponto o Presidente da Junta de Freguesia informou os membros 

desta Assembleia sobre as atividades efetuadas no período de julho a setembro. --------  

Ponto dois – Votação da ata nº 2/2014.-------------------------------------------------------------- 

Levada à votação, a ata n.º 2/2014 foi aprovada com seis votos a favor, um voto contra  

com declaração dizendo que falta o apenso do senhor Lino da Silva Neves, e dois votos 

de abstenção com declaração do senhor Sesnando Alves dos Reis, com voto de 

protesto contra a ata por não constar os nomes dos elementos e, no ponto dois onde 

menciona o tratamento do transporte das crianças e, em relação ao ponto três, sobre 

o terreno em questão. -------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto três – Apreciação e votação do protocolo de Delegação de Competências-

Educação Pré-Escolar – Pessoal Não Docente ------------------------------------------------------ 

O Presidente da Junta de Freguesia deu a conhecer aos deputados da Assembleia de 

Freguesia da aprovação por parte do executivo que lidera do protocolo de Delegações 

de Competências da Câmara Municipal de Aveiro para a Freguesia de Requeixo, Nª Sra 

de Fátima e Nariz no âmbito da gestão do pessoal não docente, em concreto para 

auxiliares de ação educativa a afetar aos Jardins de Infância de Requeixo e Nariz, 
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durante o ano letivo 2014/2015, no período compreendido entre 15 de setembro de 

2014 e31 de julho de 2015. Em contrapartida, a CMA transferirá a importância de 

19.160,16€ (dezanove mil, cento e sessenta euros e dezasseis cêntimos), a pagar em 

onze prestações, a favor desta freguesia. Apreciado este ponto, passou-se à sua 

votação, com seis votos a favor (Cristina Dias, Sofia Silva, Manuel Silva, Pedro Teixeira, 

Adélio Silva e Mª Isabel Parente) zero votos contra e três votos de abstenção (Jacinta 

Cura, Sesnando Reis e Ricardo Silva). ------------------------------------------------------------------  

Ponto quatro – Apreciação e votação do protocolo de colaboração entre Junta de 

Freguesia e ACEAV – Educação Pré-Escolar – Pessoal Não Docente. -------------------------  

Levado à votação foi aprovado por seis votos a favor (Cristina Dias, Sofia Silva, Manuel  

Silva, Pedro Teixeira, Adélio Silva e Mª Isabel Parente), zero votos contra e três votos 

de abstenção (Jacinta Cura, Sesnando Reis e RicardoSilva).--------------------------------------  

Ponto cinco – Apreciação e votação da 2ª Revisão Orçamental para 2014 ---------------- 

Levado à votação foi aprovado por cinco votos a favor (Cristina Dias, Sofia Silva, 

Manuel Silva, Pedro Teixeira e Adélio Silva), zero votos contra e quatro votos de 

abstenção (Jacinta Cura, Sesnando Reis, Ricardo Silva e Mª Isabel Parente). --------------- 

Ponto seis – Apreciação e votação da 1ª Revisão ao Plano Plurianual de Investimento 

para 2014. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Levado à votação foi aprovado por cinco votos a favor (Cristina Dias, Sofia Silva, 

Manuel Silva, Pedro Teixeira e Adélio Silva) zero votos contra e quatro votos de 

abstenção (Jacinta Cura, Sesnando Reis, Ricardo Silva e Isabel Parente). -------------------- 

Ponto sete – Apreciação e votação da remoção da sinalética do Museu Etnográfico 

de Requeixo. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Junta de Freguesia esclareceu os membros da Assembleia sobre a 

sinalética existente com indicação para o Museu Etnográfico de Requeixo, sugerindo a 

sua remoção, em virtude de aquele não estar nas instalações onde se encontrava. 

Todos os membros da Assembleia votaram a favor. -----------------------------------------------  




