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

ATA Nº. 3 /2016
Ao vigésimo nono dia do mês de setembro de dois mil e dezasseis, pelas vinte e
uma horas, realizou-se a terceira sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no edifício da Junta da extinta Freguesia
de Nª Sra de Fátima, com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------Intervenção do público ----------------------------------------------------------------------------------Comunicação do Presidente ----------------------------------------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia -----------------------------------------------------------------------Ordem do dia -----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Apreciação e votação das Atas n.º 4/2015; 1/2016 e 02/2016 -------------------Ponto 2 - Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competências em
matéria de educação entre a Câmara Municipal de Aveiro e a União de Freguesias de
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estiveram presentes os seguintes membros da Assembleia de Freguesia: 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, Lino da
Silva Neves, Maria Isabel Barros Parente, Jacinta Marlene Marques Martins Cura e
Ricardo Manuel Ferreira da Silva. Nesta sessão faltou o senhor 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. -------------------------------------------O senhor Gonçalo Gonçalves informou que fez uma pesquisa das fontes na Freguesia e
notou que há uma desigualdade no que diz respeito à prevenção de danos do
património. Solicitou ao Executivo que verifique o estado de conservação dessas
fontes porque algumas necessitam de arranjos. O Presidente da Junta informou que a
Câmara Municipal de Aveiro tem um plano de recuperação urbana e também tem
conhecimento que algumas fontes poderão necessitar de pequenos arranjos. Muitas
vezes os próprios utilizadores das fontes não têm os cuidados necessários para as
preservar. Referiu ainda que as fontes de Nariz, Verba e Vessada tiveram
recentemente arranjos e limpezas gerais. Os arranjos foram feitos de acordo com as
verbas disponíveis na altura. ----------------------------------------------------------------------------Outra questão que o senhor Gonçalo Gonçalves colocou foi que notou que a sede da
União de Freguesias tem um cheiro a mofo/humidade muito intenso que poderá ser
prejudicial à saúde dos funcionários. Sugeriu a aquisição de um desumidificador para
solucionar o problema. O Executivo respondeu que pode adquirir um desumidificador
e vai tentar solucionar esse problema. ----------------------------------------------------------------
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O senhor António Belinquete começou por saudar o Executivo e os membros da
Assembleia. De seguida pediu informação aos membros presentes sobre o Regimento
da Assembleia de Freguesia e se o estão a pôr em prática. Na sua opinião as
intervenções do público são pouco produtivas pelo facto de terem lugar logo no início
das reuniões. O público deveria interagir mais na ordem dos trabalhos e não só no
início das sessões. Deveria ser permitido ao público intervir no decorrer da reunião
para que as suas intervenções fossem mais produtivas e pudessem fazer parte da
solução para os problemas discutidos. ---------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia de Freguesia, Sofia Silva, mencionou que no Regimento da
Assembleia indica que a intervenção do público é feita no início. Por um lado é positivo
porque as pessoas não necessitam de ficar até ao final da reunião para colocar as suas
queixas ou questões. O Regimento poderá, no entanto, ser alterado se todos os
elementos da Assembleia estiverem de acordo. Não é permitido a intervenção do
público no decorrer da reunião uma vez que tem que se cumprir a ordem de trabalhos
definida o que não seria exequível com intervenções contantes do público. Um dos
membros da Assembleia, o senhor Lino Neves, disse que a intervenção do público terá
que ser no princípio ou no fim da reunião e nunca na Ordem do Dia. Os editais são
afixados nos locais de estilo, mas nota que há pouco público a assistir às reuniões de
Assembleia. Agradeceu ao senhor António Belinquete a sua preocupação. A Presidente
da Assembleia informou ainda o senhor António Belinquete que o Executivo tem
reuniões periódicas mensais onde o público poderá também intervir. ----------------------Após a Comunicação do Presidente e dados os respetivos esclarecimentos deu-se
início ao Período antes da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------A senhora Jacinta Marlene Cura, membro desta Assembleia, chamou a atenção para o
que foi aprovado anteriormente em Assembleia sobre a majoração do IMI. A proposta
aprovada em Assembleia não foi o que o Executivo comunicou à Câmara Municipal de
Aveiro. Assim deverá ser remetido à Câmara Municipal o que foi aprovado nesta
Assembleia de Freguesia. Alertou novamente o Executivo acerca das condições
péssimas da Rua de Arrota no lugar da Póvoa do Valado. Foram tapados os buracos
mas o alcatrão usado não terá sido o mais adequado porque não durou quase nada.
Terá que haver nova intervenção ou escolher o alcatrão mais adequado. ------------------O Presidente de Junta informou que as obras de requalificação desse arruamento já
iniciaram. Em primeiro lugar serão reparadas as valetas e posteriormente será
colocado novo tapete de alcatrão. Explicou que existem diferenças de alcatrão para
tapar buracos e novos tapetes. Para grandes tapetes de alcatrão a qualidade é
superior, mas para os buracos é utilizado alcatrão a frio. Em relação ao IMI será
elaborado um novo ofício e remetido ao Município. ---------------------------------------------O senhor Ricardo Silva, membro desta Assembleia, solicitou ao Executivo
esclarecimentos sobre um pagamento efetuado por um residente em Nariz a propósito
de obras em sepultura do Cemitério de Nariz. Foi cobrado a essa pessoa a quantia de
80€ que não se enquadra na Tabela de Taxas e Licenças. A Tabela que foi aprovada
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neste mandato tem que ser cumprida. O senhor Ricardo Silva pretende saber se foi a
funcionária que cobrou indevidamente esse valor ou se foi com ordens do Executivo.
Além disso esta Assembleia de Freguesia aprovou que a compra de uma sepultura com
fundações tem o valor de €700, mas o que aconteceu foi que a Junta de Freguesia
vendeu a sepultura por esse valor, mas sem fundações. Por outro lado, solicitou a
quantia de €50 para retirar o lixo e €30 para a realização de obras. Assim, o senhor
Ricardo Silva solicita ao Executivo que corrija o erro e devolva o dinheiro cobrado
indevidamente. Informou também que os passeios na Rua do Paraíso em Nariz
necessitam de limpeza. -----------------------------------------------------------------------------------O Executivo esclareceu que tem conhecimento do estado dos passeios na Rua do
Paraíso e que os buracos estão a ser tapados. Quanto à limpeza das canas que
impedem de circular no passeio, a Junta de Freguesia não pode fazer mais porque as
canas estão numa propriedade privada e não conhece o proprietário. O que poderá ser
feito é comunicar à Polícia Municipal para ter conhecimento e depois atuar. -------------Quanto às obras em sepultura no Cemitério de Nariz, o senhor Presidente da Junta
respondeu ao senhor Ricardo Silva que o dinheiro que foi cobrado ao proprietário da
sepultura não foi para enriquecer a Junta de Freguesia e que agiu de acordo com o
Regulamento dos Cemitérios e que há recibo desse pagamento. De facto não há na
Tabela de Taxas e Licenças item discriminatório para a retirada do lixo existente
(mármore antigo), mas que esse era um trabalho que deveria ter sido executado pelo
novo proprietário da sepultura que pediu à Junta de Freguesia que o fizesse. Por outro
lado, quando a Junta de Freguesia se apercebeu de que a sepultura não tinha
fundações de imediato procedeu à sua execução. ------------------------------------------------A Presidente da Assembleia interveio para chamar à atenção do Executivo para o que
foi determinado na Tabela de Taxas e Licenças e aprovado em Assembleia tem que ser
cumprido. Se eventualmente existe alguma lacuna a mesma Tabela terá que ser
revista. Solicitou que a Junta de Freguesia anule o pagamento e restitua o valor
cobrado indevidamente. ---------------------------------------------------------------------------------A senhora Isabel Parente, membro desta Assembleia, questionou o Executivo se está
em curso ou para quando está prevista a limpeza dos caminhos secundários em Nariz
porque não tarda nada virão as primeiras chuvas e pode provocar inundações.
Solicitou também informação sobre o ponto de situação do protocolo com a Escola de
Verba porque teve conhecimento que a mesma Escola foi oferecida à ACAD de Aradas
(que não aceitou) e se o Presidente da Junta tinha conhecimento deste facto. -----------O senhor Ricardo Silva, membro desta Assembleia, interveio para informar que a
Escola de Verba foi cedida ao Rancho Folclórico de Verba no mandato do anterior
Executivo da Câmara Municipal de Aveiro e que o Rancho pretende fazer um museu da
freguesia nesse espaço. ----------------------------------------------------------------------------------O Executivo esclareceu que não teve conhecimento desse protocolo com a ACAD de
Aradas. O que sabe apenas é que terá que reconstruir o muro vez que o outro caiu. ----
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A senhora Isabel Parente questionou ainda sobre a instalação do gás natural em Nariz.
Pretende ser esclarecida como está a decorrer a contratação do serviço porque teve
conhecimento de pessoas interessadas nesse serviço, mas que a Câmara Municipal de
Aveiro não terá autorizado pelo facto de não permitir a execução de rasgos na estrada
durante um determinado período de tempo. O Executivo informou que o atual
Presidente da Câmara Municipal de Aveiro tem ideias diferentes em relação aos rasgos
nas estradas, mas que será preciso esperar cinco anos para fazer novos rasgos. Por
último, a senhora Isabel Parente perguntou ao Executivo se tem algum projeto para a
escola de Nariz e o Executivo respondeu que não tem nada previsto. -----------------------O senhor Ricardo Silva, membro desta Assembleia, perguntou ao Executivo como é
que uma associação privada como a ACANAF fez um protocolo sem pagar nada à
Junta. O Executivo respondeu que não tem conhecimento de qualquer protocolo com
essa associação. --------------------------------------------------------------------------------------------A senhora Isabel Parente, membro desta Assembleia, questionou o Executivo por que
motivo o senhor Gouveia guarda em sua casa o trator que pertence à Junta de
Freguesia. Na sua opinião ele não deveria guardar em sua casa material da Junta de
Freguesia nem fazer serviços particulares com esses equipamentos. Pediu também
esclarecimentos sobre o Procedimento Concursal que está a decorrer. ---------------------Relativamente ao trator, o Executivo respondeu que o senhor Carlos Gouveia guarda o
trator em casa por conveniência porque fica mais perto do local onde está a trabalhar.
O senhor Gouveia não faz serviços particulares com o equipamento da Junta de
Freguesia. Executa apenas os trabalhos solicitados pela Junta de Freguesia sempre com
o conhecimento do Executivo. -------------------------------------------------------------------------Quanto ao Procedimento Concursal o senhor Presidente da Junta explicou que as fases
seguintes são as provas escritas e avaliação psicológica. ----------------------------------------O senhor Pedro Teixeira, membro desta Assembleia, interveio para falar sobre a
deliberação desta Assembleia acerca do IMI e deu a conhecer a Legislação que
determina as taxas máximas do IMI que, no caso do Município de Aveiro, é uma
questão legal. -----------------------------------------------------------------------------------------------A Presidente da Assembleia, Sofia Silva, referenciou duas situações. A primeira refere-se ao poço que se localiza próximo da sede da União de Freguesias que não está
devidamente assinalado e que pode lá acontecer um acidente. O Executivo esclareceu
que já falou com o proprietário e o empreiteiro para fazerem uma cobertura em rede.
A outra situação está relacionada com a curva próxima do Cemitério de Nª Sra de
Fátima. O pavimento está a desmoronar-se podendo ruir a qualquer momento. O
Executivo informou que já veio ao local um técnico da Câmara Municipal de Aveiro
para fazer a vistoria/levantamento de dados. O Presidente da Junta tinha a ideia de
colocar nesse local provisoriamente uma proteção metálica, mas não o pode fazer sem
o consentimento da Câmara Municipal. No entanto já alertou várias vezes o Município
para essa situação. -----------------------------------------------------------------------------------------
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