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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

ATA Nº 1/2021 

 

 --------- Ao vigésimo segundo dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um realizou-se a 
primeira sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de 
Fátima e Nariz, no Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima dando seguimento às normas de 
seguranças impostas pela DGS (Direção Geral de Saúde). ---------------------------------------------------  

 --------- Presidiu à reunião o Presidente da Assembleia de Freguesia, Nuno Alexandre de 
Almeida, apoiado pela Segunda secretária Cristina Maria Nunes Dias. Estiveram presentes os 
membros da Assembleia Eliana Ferreira, Pedro Teixeira, Lino Neves, Sara Neto e Higino Póvoa.   

 --------- Pelas 19:00 horas, o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião.  -------------------------  

 --------- Nesta reunião faltaram os seguintes membros da Assembleia Judite Dias e Rafael 
Lopes. -  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Junta de Freguesia fez-se representar pelo seu Presidente Miguel António Costa da 
Silva e pelo Vogal Carlos Alberto Martins Nunes (Tesoureiro). ---------------------------------------------  

 --------- O Presidente da Mesa esclareceu que a mesa iria funcionar com apenas dois 
elementos conforme previsto no n º 4 do artigo 10 º da lei n º 169/99, de 18 de setembro.-------  

 --------- De seguida o Presidente da Mesa leu a ordem de trabalhos constante da convocatória 
para esta Reunião extraordinária que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------  

Ponto 1 - Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competências entre a Câmara 
Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra. de Fátima e Nariz -  

Ponto 2 – Discussão e votação da primeira alteração orçamental modificativa do ano de 
2021, de acordo com o SNC-AP (antiga revisão do orçamento) nos termos da alínea 
a) do nº 1 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro --------------------------------  

 --------- Ponto 1 - Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competências entre a 
Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra. de Fátima e Nariz. ------  

 --------- O Presidente da Junta apresentou resumidamente o Contrato de Delegação de 
Competências.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Não havendo intervenções procedeu-se à votação do ponto número 1, sendo o mesmo 
aprovado por maioria, com 5 votos a favor (Nuno Almeida, Cristina Dias, Lino Neves, Pedro 
Teixeira e Eliana Ferreira) e 2 abstenções (Higino Póvoa e Sara Neto). -----------------------------------  

 --------- Ponto 2 - Discussão e votação da primeira alteração orçamental modificativa do ano de 
2021, de acordo com o SNC-AP (antiga revisão do orçamento) nos termos da alínea a) do nº 1 
do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -----------------------------------------------------------  

 --------- Não havendo intervenções procedeu-se à votação do ponto número 2, sendo o mesmo 
aprovado por maioria, com 5 votos a favor (Nuno Almeida, Cristina Dias, Lino Neves, Pedro 
Teixeira e Eliana Ferreira) e 2 abstenções (Higino Póvoa e Sara Neto). -----------------------------------  
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 --------- Nos termos do número 3, do artigo 57.º, da Lei 75/2013, foi feita leitura da Ata da 
primeira Sessão Extraordinária da Assembleia de Freguesia e colocada a votação, tendo sido 
aprovada por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---------  Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão 
de Assembleia às 19h30, da qual se exarou a presente ata em minuta, que será assinada pelo 
Presidente da Assembleia de Freguesia e por mim que a secretariei. ------------------------------------  

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

Nuno Alexandre de Almeida 

 

A Segunda Secretária 

Cristina Maria Nunes Dias 


