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

ATA Nº. 4 /2015
Ao vigésimo oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e quinze, 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 Nossa Senhora de Fátima, com a seguinte ordem de trabalhos: ---Intervenção do público ----------------------------------------------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------Ordem do dia -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um- Informação do Presidente sobre a atividade da Freguesia, de outubro a
dezembro de 2015 -----------------------------------------------------------------------------------------Ponto dois- Atas nº 3 e 4/2015- Votação ------------------------------------------------------------Ponto três- Plano de Atividades 2016- Apreciação e votação ----------------------------------Ponto quatro- Tabela de Taxas e Licenças 2016- Apreciação e votação ---------------------Ponto cinco - Orçamento e Grandes Opções do Plano 2016 – Apreciação e votação ----Ponto seis- Mapa de Pessoal 2016- Apreciação e votação --------------------------------------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 substituiu Lino da Silva Neves, Maria Isabel Barros
Parente, Jacinta Marlene Marques Martins Cura, Ricardo Manuel Ferreira da Silva e
Sesnando Alves dos Reis. --------------------------------------------------------------------------------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. -------------------------------------------Antes da intervenção do público o Presidente de Junta desejou a todos os presentes
um Bom Ano 2016. ----------------------------------------------------------------------------------------O senhor Manuel António, residente no lugar da Póvoa do Valado questionou se houve
alteração na forma de comunicar as reuniões de Freguesia e onde eram afixados os
editais. Na última reunião de Assembleia questionou sobre a situação da sinalética na
EN235 e gostaria de saber o ponto de situação. Pediu esclarecimentos sobre as obras
que vão ser efetuadas na Póvoa do Valado e sobre a limpeza que é feita pela SUMA. --O Presidente da Junta de Freguesia informou que a afixação dos editais das reuniões
mantém-se como habitualmente: no placard das extintas juntas de freguesia e na
sede. Quanto ao assunto da sinalética na EN235 foi enviado um e-mail ao EP (Estradas
de Portugal) do qual recebeu resposta e leu na reunião para todos presente. No que
concerne às obras no Póvoa do Valado foi esclarecido que não haverá obras por
enquanto e que houve abate de árvores na mesma localidade sem o seu
conhecimento. A Câmara Municipal é que foi responsável pelo abate das árvores por
estas estarem doentes. Todas as árvores que se apresentam doentes ou contaminadas
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serão abatidas, informou o elemento responsável da Câmara Municipal. No que diz
respeito à limpeza efetuada pela SUMA, não pode intervir porque é o contrato
celebrado pela Câmara Municipal e a própria SUMA. --------------------------------------------O senhor Manuel Pinheiro veio informar que a população de Requeixo agradece ao
Executivo pelos feitos realizados em prol dos cidadãos desse local. Mesmo sabendo da
situação económica que a Autarquia atravessa, com poucos recursos foi executado o
que tinha sido prometido. No entanto, quis saber se as dívidas foram liquidadas e, em
caso afirmativo, o que é que a Junta de Freguesia pode contribuir para melhorar as
condições/melhoramentos no local de Requeixo. -------------------------------------------------O Presidente da Junta de Freguesia agradeceu ao senhor Manuel Pinheiro por ter
vindo à reunião e pelo seu elogio. Mesmo tendo muitas dificuldades financeiras
conseguiu-se cumprir as promessas em prol da população. Quanto às dívidas, estão a
ser liquidadas de forma lenta, consoante as possibilidades. Não há ainda delegação de
competências. ----------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto um- Informação do Presidente sobre a atividade da Freguesia, de Outubro a
Dezembro de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------O senhor Pedro Teixeira, membro desta Assembleia, pediu ao Presidente para divulgar
o Portal eFreguesias através de editais, comunicar na missa entre outras formas, por
este ser desconhecido para muitos cidadãos que podem beneficiar com este Portal. ---O Presidente respondeu que irá divulgar através de panfletos, missas, editais para
chegar à população e informou que a sede da Junta de freguesia tem condições para
dirigir o Espaço do Cidadão e não em Nariz como estava previsto. ---------------------------A senhora Isabel Parente, membro desta Assembleia, questionou o motivo pelo qual o
Espaço Cidadão passar para a sede de Junta e não na extinta Junta de Freguesia em
Nariz, alertando que a freguesia ficou mais pobre em relação aos serviços prestados à
população. Questionou ainda para quando a conclusão das obras da fachada do
parque de merendas de Nariz. -------------------------------------------------------------------------O Presidente informou que já existe um Espaço do Cidadão na localidade da Palhaça e
que seria próximo para a população de Nariz se deslocar. Por outro, lado a decisão de
o Espaço Cidadão passar a ser em Nossa Senhora de Fátima foi da Câmara Municipal
de Aveiro. Quanto ao parque das merendas a fachada estará pronta em princípio em
Março. --------------------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Jacinta Marlene Cura, membro desta Assembleia, perguntou ao Executivo
como funcionarão os serviços prestados pelo Espaço do Cidadão e se no portal
eFreguesias permite publicar as atas das reuniões e editais. -----------------------------------O Presidente esclareceu que a funcionária da Junta de Freguesia fez uma formação
para dirigir o Espaço do Cidadão e que as atas e editais dão para publicar no portal
eFreguesias, mas que o cidadão terá que associar à sua freguesia para se registar. -----
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Ponto dois- Atas nº 3 e 4 /2015- Votação. ----------------------------------------------------------Depois de feitas as alterações das atas passou-se à sua votação, com 8 votos a favor
(Sofia Silva, Cristina Dias, Manuel Silva, Adélio Silva, Pedro Teixeira, Isabel Parente,
Jacinta Cura e Sesnando Reis), um voto contra (Ricardo Silva) e zero votos de
abstenção. Declaração de voto de Ricardo Silva: votou contra porque considera que
enquanto as atas não estiverem com as devidas retificações e documentos anexados
não vota a favor. -------------------------------------------------------------------------------------------Ponto três- Plano de Atividades 2016- Apreciação e votação. ---------------------------------O senhor Pedro Teixeira mencionou que seria interessante propor as escolas para
participarem na elaboração de um brasão para a Junta de freguesia e em algumas
datas comemorativas ter a participação das escolas e associações. Informou que
algumas ruas não têm identificação. ------------------------------------------------------------------O Presidente comunicou que há regras muito apertadas para a elaboração de um
brasão e que engloba custos elevados para ser registado. Já há datas comemorativas
em que as escolas e associações participarão. Irá verificar quais as ruas sem placas de
identificação. ------------------------------------------------------------------------------------------------O senhor Ricardo Silva informou que no Plano de Atividade onde se refere aos apoios
às entidades e associações de carácter cultural, desportivo, social educativo /
recreativo da Freguesia, não tem sido cumprido. Nos anos anteriores em que havia
crise económica nunca faltaram os apoios financeiros e até este momento ainda não
foi entregue qualquer apoio às associações. No ponto sete do plano de atividades
referente à Educação, afirmou que não vê o Executivo a apoiar mais as escolas básicas
do 1º ciclo da Freguesia. O que ficou dito nas reuniões de Assembleia foi que o
Executivo ficava responsável por ter alguém a frequentar as reuniões escolares do
Agrupamento e isso não se tem verificado. As crianças de Nariz quase estão a ser
obrigadas a frequentar as escolas do Município de Oliveira do Bairro, se for o caso de a
escola encerrar. O Executivo deve intervir para que isso não aconteça, ou seja, manter
as crianças no município de Aveiro. O senhor Ricardo Silva disse ainda que o Executivo
tem que deixar de se lamentar de que não tem apoio financeiro para apoiar as
associações da Freguesia porque tem dívidas por pagar e não tem verbas da Câmara
Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta afirmou que não tem conhecimento que a escola de Nariz vai
encerrar. A escola foi renovada e, por isso, tem boas instalações. Também não acredita
que o Presidente da Câmara queira levar as crianças para outro Município. Afirmou
ainda que se tivesse havido contacto entre os dois municípios, as crianças teriam que
frequentar a escola no Município de Oliveira do Bairro. Se tal se confirmar, o contacto
entre os dois municípios para o encerramento da escola de Nariz sem o conhecimento
do Executivo da União de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, o
Presidente da Junta afirmou que se demitiria das suas funções. Por isso, irá analisar a
situação em causa com os elementos responsáveis da Câmara. No que concerne ao
apoio às associações, o Executivo tem feito o que está ao seu alcance. ---------------------46
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A senhora Jacinta Marlene Cura disse que a Junta de Freguesia deve ter um
representante no Agrupamento escolar para defender os direitos das crianças e das
escolas das Freguesias. Pediu também esclarecimentos sobre a comemoração da
atribuição Foral à Freguesia de Requeixo. -----------------------------------------------------------O Presidente da Junta informou que o Executivo tem um representante no
Agrupamento escolar e concorda plenamente que a Junta de Freguesia deve estar
presente para servir a comunidade. Foi explicado que a comemoração da atribuição
Foral vai ser realizada maioritariamente em Requeixo. ------------------------------------------Após os esclarecimentos do plano de atividades passou-se de seguida à sua votação
com sete votos a favor (Sofia Silva, Cristina Dias, Manuel Silva, Adélio da Silva, Pedro
Teixeira, Isabel Parente e Sesnando Reis), um voto contra (Ricardo Silva) e uma
abstenção (Jacinta Marlene Cura). --------------------------------------------------------------------Ponto quatro- Tabela de Taxas e Licenças 2016- Apreciação e votação. --------------------A senhora Isabel Parente disse que a tabela de taxas e licenças é semelhante à do ano
2015. A senhora Jacinta Marlene Cura informou o Executivo que a Rua de Arrota na
Póvoa do Valado precisa de um arranjo. -------------------------------------------------------------O Executivo referiu que houve poucas alterações em relação à tabela de taxas e
licenças e que ao nível da pavimentação de arruamentos haverá melhorias em 2016. -Procedeu-se de imediato à votação sendo que o resultado foi de seis votos a favor
(Sofia Silva, Cristina Dias, Manuel Silva, Adélio da Silva, Pedro Teixeira e Isabel
Parente), dois votos contra (Ricardo Silva e Sesnando Reis) e uma abstenção (Jacinta
Marlene Cura). ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto cinco- Orçamento e Grandes Opções do Plano 2016 – Apreciação e votação. ----A senhora Isabel Parente comunicou ao Executivo que o total da conta das receitas
correntes não estavam corretas e pediu explicação da atribuição de 50€ do Espaço do
Cidadão. ------------------------------------------------------------------------------------------------------O Executivo verificou que o total da conta das receitas está correto, dando a respetiva
explicação à senhora. Quanto aos 50€ do Espaço do Cidadão o Executivo abriu essa
rúbrica para o caso de vir a ser necessário. ---------------------------------------------------------Deu-se início à votação com seis votos a favor (Sofia Silva, Cristina Dias, Manuel Silva,
Pedro Teixeira, Adélio da Silva e Sesnando Reis), zero votos contra e três abstenções
(Jacinta Marlene Cura, Ricardo Silva e Isabel Parente). ------------------------------------------Ponto seis- Mapa de Pessoal 2016- Apreciação e votação. -------------------------------------O Executivo esclareceu que o mapa de pessoal mantem-se. Terá que se abrir
procedimento concursal para regularizar definitivamente a situação das funcionárias
sem vínculo à função pública. --------------------------------------------------------------------------Após o esclarecimento deu-se início à votação. O mapa de pessoal foi votado por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------Antes de dar por terminada a reunião a Presidente da Assembleia entregou a ata da
última reunião que não tinha sido enviada para os membros. ----------------------------------
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