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

ATA Nº 1/2022 

ATA MINUTA 

Ao décimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniu a Assembleia de 
Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz no edifício do Centro Social de 
Requeixo. Presidiu à reunião o presidente da Assembleia de Freguesia, Sérgio Miguel Santos 
Marques, apoiado pela Segunda Secretária Eliana Marlene Simões Ferreira e por Judite Dias, 
em substituição de Rafael Lopes. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes os membros: Helena Isabel Perdigão da Costa Português, Hélder Jorge 
Ferreira Ribeiro, Rita Sofia Cabral Rebelo, Pedro Miguel Rodrigues Oliveira, Maria do Céu da 
Cruz Pontes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Junta de Freguesia fez-se representar pelo seu Presidente Miguel António Costa da Silva e 
pelos Vogais Ana Cristina Pinheiro Rodrigues (Secretária) e Carlos Alberto Martins Nunes 
(Tesoureiro). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Seguidamente, nos termos do artigo 78.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na redação 
dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, o Presidente da Mesa deu conhecimento aos 
membros da Assembleia da substituição nesta reunião de Rafael Simões Lopes pelo sucedâneo 
na lista de candidatura, respectivamente, Mário Estêvão. -------------------------------------------------- 

Pelas 20:30 horas o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião que teve a ordem de 
trabalhos constantes 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. ------------- 

O Presidente da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para prestar alguns 
esclarecimentos acerca deste ponto da agenda de trabalhos. --------------------------------------------- 

Pedro Oliveira usa da palavra e solicita algumas explicações sobre a delegação de 
competências da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

Rita Rebelo intervém e solicita um esclarecimento sobre a importância de delegações de 
competências para a tesouraria da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------- 

Helena Português questiona o Executivo se a requalificação do espaço público junto à ponte da 
Vessada contempla alguma intervenção na linha de água. ------------------------------------------------- 

Hélder Ribeiro solicita esclarecimento sobre as características do Polidesportivo do Carregal, se 
terá as mesmas valências dos polidesportivos de Nariz e Nossa Senhora de Fátima. ---------------- 

O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer o senhor Pedro Oliveira que as 
delegações de competências não contemplam a requalificação de estradas. Informa a senhora 
Rita Rebelo que as delegações de competências são de extrema importância para a Junta de 
Freguesia, representando uma percentagem elevada do orçamento. À senhora Helena 
Português esclarece que a linha de água mencionada é de proprietários particulares, no 
entanto a Junta de Freguesia procurará efectuar uma intervenção nesse local. Por fim informa 
o senhor Hélder Ribeiro que o Executivo pretende que o polidesportivo do Carregal tenha 
outras valências desportivas. Será colocado um piso diferente do existente, tabelas de 
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basquetebol e pondera-se ainda a construção de um campo de padle, oferecendo desta forma 
a possibilidade da prática de vários desportos no mesmo espaço. --------------------------------------- 

Procedeu-se à votação deste ponto da agenda de trabalhos, sendo aprovado por unanimidade 
com declaração de voto do Partido Socialista que se anexa a esta Ata. --------------------------------- 

Ponto 2 – Discussão e votação da primeira alteração orçamental modificativa do ano de 
2022, 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. --------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para prestar alguns 
esclarecimentos acerca deste ponto da agenda de trabalho. ---------------------------------------------- 

Após a apreciação da primeira Alteração Orçamental Modificativa do Ano de 2022 procedeu-se 
à votação do ponto número dois da agenda de trabalhos tendo sido o mesmo aprovado por 
maioria, com sete votos a favor (Sérgio Marques, Eliana Ferreira, Helena Português, Hélder 
Ribeiro, Rita Rebelo, Judite Dias, Mário Estêvão), e duas abstenções (Pedro Oliveira, Maria do 
Céu Pontes). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Não havendo mais assuntos a tratar o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão de 
Assembleia de que se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada nos 
termos da Lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

Sérgio Miguel Santos Marques 

 

A Primeira Secretária 

Eliana Marlene Simões Ferreira 

 

A Segunda Secretária 

Judite Maria Laranjeira Dias 

 

  


