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ATA Nº. 19 DA SESSÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE CACIA 

 

Sessão extraordinária de 17 de Fevereiro de 2021 

 
 
----- Ao décimo sétimo dia do mês de Fevereiro do ano dois mil e vinte e um reuniu no edifício 

sede da Junta de Freguesia da Vila de Cacia, do Município de Aveiro, a Assembleia de 

Freguesia, em sessão extraordinária, presidida por Carlos de Azevedo Teixeira, Presidente da 

Assembleia de Freguesia e secretariado por Cátia Moreira, na qualidade de 2º Secretário da 

Mesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Presentes ainda os seguintes membros da Assembleia: pela Coligação "Aliança por Aveiro": 

Gonçalo Vieira em substituição do vogal António Cunha, André Pires Pereira, Joana Madureira 

em substituição do vogal Fernando Barbosa, Goreti Silva em substituição do vogal Emídio Jorge 

Silva, Samuel Reis em substituição da vogal Ermelinda Teixeira; pelo Partido Socialista; Rui 

Carneiro, Zeferino Pereira Gomes da Costa, Maria Helena Silva Oliveira, Denise Carvalho e Vitor 

Amaro em substituição da vogal Lurdes Febra; pelo Bloco de Esquerda; Nenhum vogal presente.-

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

----- Em representação da Junta de Freguesia estiveram presentes: O Presidente, Nelson 

Alexandre Dias dos Santos, o secretário João Bastos Figueiredo, a tesoureira Isabel Maria Nunes 

Ramos e a vogal Alice Silva.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----- O Presidente da Assembleia de Freguesia propôs um minuto de silêncio e um voto de 

pesar pelo falecimento do vogal Adão Coutinho Pereira, da lista do PS, falecido no passado dia 

08 de Janeiro de 2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------

----- Foi realizado um minuto de silêncio pelo falecimento do vogal Adão Coutinho Pereira, o voto 

de pesar foi unanime, assim como a votação do mesmo. ---------------------------------------------------

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

----- O Presidente da Assembleia de Freguesia declarou que na consequência dos 

acontecimentos foi necessário substituir o lugar do falecido Adão Pereira por outro vogal, no 

entanto, no prosseguimento da lista do PS estaria o senhor Joaquim Aguiar Monteiro. Informou 

que o senhor Joaquim Aguiar Monteiro enviou a sua renúncia ao mandato. Nos termos da Lei, 

no seguimento da lista vinha o senhor Jorge Manuel Almeida Crespo que por sua vez também 

enviou um e-mail com a renúncia ao mandato. No seguimento da lista vem a senhora Denise 

Carvalho para tomar o lugar do vogal Adão Coutinho Pereira. Anunciou que o vogal que ocupa 

o lugar do senhor Adão Pereira, por renuncia do senhor Joaquim Aguiar e do Senhor Jorge 

Manuel Almeida Crespo, passa a ser a senhora Denise Carvalho. ---------------------------------------

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

----- Pelas dezanove horas e seis minutos o  Presidente da Assembleia declarou aberta a 

sessão extraordinária, de dezassete de fevereiro de dois mil e vinte e um e deu sequência à 
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Ordem do dia constante da convocatória para esta sessão extraordinária, cujos pontos se 

transcrevem: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Ponto um – Apreciação, discussão e votação das delegações de competencias da CMA 

para a Junta de Freguesia de Cacia para 2021 ----------------------------------------------------------------- 

----- Ponto dois – Apreciação e votação da revisão orçamental Nº 1 de 2021 ------------------------ 

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

----- PONTO UM – APRECIAÇÃO, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS DELEGAÇÕES DE 

COMPETÊNCIAS DA CMA PARA A JUNTA DE FREGUESIA DE CACIA PARA 2021 -------------

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

----- O Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Presidente do Executivo da  

Junta de Freguesia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----- O Presidente do Executivo da Junta de Freguesia de Cacia, Nelson Santos salientou que 

este era uma assunto pendente desde a Assembleia de Dezembro. Informou a existência de um 

Decreto de Lei que está a alterar estas delegações de competências, ou seja, em vez de 

passarem pela Câmara Municipal de Aveiro passarão a vir diretamente do Estado. Afirmou que 

isso ainda não está em vigor, nesta delegação de competências, mas achou por bem remeter 

toda a informação à Assembleia, uma vez que, é ano de eleições, e o próximo Executivo irá 

apanhar esta alteração. Nesse sentido, a Junta de Freguesia foi dita para se pronunciar sobre a 

transferência da delegação de competências, e por isso elaboraram um parecer dado que 

existiam delegação de competências que este ano ainda não estavam preparados para as 

receber. Referiu ainda, que foi um trabalho em conjunto com a Câmara Municipal de Aveiro e as 

outras Freguesias do Concelho. Relatou que não estão preparados quer a nível técnico quer a 

nivel financeiro, para a delegação de competências descritas no Decreto de Lei. Contudo, 

transmitiu que há delegações que já podem receber, visto que as mesmas já são executadas na 

Junta de Freguesia e  num processo mais adiantado, como por exemplo, a gestão de espaços 

verdes e limpeza de espaços públicos. Comunicou que essas delegações já foram recebidas 

num espaço intermédio, e que ainda será a Câmara Municipal de Aveiro a fazer esse report 

financeiro à Junta de Freguesia de Cacia. Referiu ainda, que todas as outras delegações de 

competências são conhecidas por todos. Enumerou que a gestão e manutenção de espaços 

verdes tem um valor de 27.000 euros, a limpeza de vias e espaços públicos, sarjetas e semidores 

um valor de 83.270 euros, pequenas reparações de passeios num valor de 18.000 euros, 

requalificação de caminhos rurais um valor de 30.000 euros, manutenção de parques infantis um 

valor de 1.200 euros, manutenção e aplicação de placas toponímias valor de 2.000 euros, 

manutenção de fontes, fontanários e tanques valor de 2.000 euros, manutenção de 

polidesportivos valor de 1.000 euros e requalificação da Casa do Conselheiro um valor de 

125.000 euros. Informou ainda que acresce 180 horas de máquinas da Câmara Municipal de 

Aveiro e o processo de delegação de competências que vão assinar, no final do mês, vai 

abranger o projeto do futuro mercado e piscina. ---------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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---- O Presidente da Assembleia de Freguesia declarou aberto o período de inscrições para  a 

intervenção dos vogais, não se verificado nenhuma inscrição. ---------------------------------------------

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

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia submeteu à votação o ponto um - Apreciação, 

discussão e votação das delegações de competências da CMA para a Junta de Freguesia de 

Cacia para 2021, tendo sido aprovado por unanimidade com 12 (doze) votos a favor, 0 (zero) 

votos contra e 0 (zero) abstenções. --------------------------------------------------------------------------------

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

----- PONTO DOIS - APRECIAÇÃO E VOTAÇÃO DA REVISÃO ORÇAMENTAL Nº 1 DE 2021--

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

----- O Presidente da Assembleia de Freguesia deu a palavra ao Presidente do Executivo da  

Junta de Freguesia: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Presidente do Executivo de Freguesia de Cacia, Nelson Santos referiu que a revisão 

orçamental nº 1 reflete, a nível financeiro, a delegação de competências no orçamento e a 

consequente alteração do orçamento para que a delegação de competências fique refletida no 

orçamento.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

---- O Presidente da Assembleia de Freguesia declarou aberto o período de inscrições para  a 

intervenção dos vogais, não se verificado nenhuma inscrição:--------------------------------------------- 

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

----- O Presidente da Assembleia de Freguesia submeteu à votação o ponto dois – Apreciação 

e votação da revisão orçamental nº 1 de 2021, tendo sido aprovado por unanimidade com 12 

(doze) votos a favor, 0 (zero) votos contra e 0 (zero) abstenções. ----------------------------------------

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

----- A ata em minuta resumida foi lida e o Presidente da Assembleia submeteu à votação 

o referido documento, tendo sido Aprovado por unanimidade com doze (12) votos a favor 

(5 PS, 7 ACA). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia de Freguesia deu por encerrada 

a sessão extraordinária do mês de Fevereiro , quando eram dezanove horas e dezasseis minutos 

do dia dezassete de Fevereiro de dois mil e vinte e um, da qual se lavrou a presente ata que irá 

ser assinada por todos os membros desta Assembleia, presentes.----------------------------------------

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

 

O Presidente da Mesa__________________________________________________________  

O 2º Secretário________________________________________________________________ 

Os Vogais _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 


