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

ATA Nº 4/2017
Ao décimo nono dia do mês de dezembro de dois mil e dezassete reuniu a Assembleia de
Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz no edifício da Junta da extinta
Freguesia de Requeixo. Presidiu à reunião o Presidente da Assembleia de Freguesia, Nuno
Alexandre de Almeida, apoiado pela Primeira Secretária Judite Maria Laranjeira Dias e pelo
membro Rafael Simões Lopes, na qualidade de Segundo Secretário. Estiveram presentes os
membros Adélio Correia Marques Silva, Lino da Silva Neves, Pedro Miguel de Oliveira Teixeira,
Ana Cristina Pinheiro Rodrigues, Manuel Higino Póvoa Morgado e Sara Raquel Ferreira Neto. -Pelas 20:30 horas o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião. ------------------------------------A Junta de Freguesia fez-se representar pelo seu Presidente Antero Marques dos Santos e
pelos Vogais Miguel António Costa da Silva (Secretário) 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 da Segunda Secretária Cristina Maria
Nunes Dias pelo sucedâneo na lista de candidatura, respetivamente, Adélio Correia Marques
Silva. -- ---- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------De seguida o Presidente da Mesa leu a ordem de trabalhos constante da convocatória para
esta Reunião Ordinária que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------------Intervenção do público ---------------------------------------------------------------------------------------------Comunicação do Presidente ---------------------------------------------------------------------------------------Período antes da Ordem do dia ----------------------------------------------------------------------------------Ordem do dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Rescisão dos protocolos com a associação Carregal 2006 e Clube Náutico e
Desportivo de Requeixo --------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 2 – Plano de atividades de 2018 – Apreciação e votação -----------------------------------------Ponto 3 – Orçamento e Grandes Opções do Plano 2018 – Apreciação e votação ------------------Ponto 4 – Tabela de taxas e licenças 2018 - Apreciação e votação -------------------------------------Ponto 5 – Mapa de Pessoal 2018 – Apreciação e votação ------------------------------------------------Ponto 6 – Regulamento dos Cemitérios – Apreciação e votação ----------------------------------------Ponto 7 – Regimento da Assembleia de Freguesia – Apreciação e votação --------------------------Ponto 8 – Apreciação e votação do contrato de delegação de competências entre a Câmara
Municipal de Aveiro e a Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz ---------------Deu-se início à sessão com a intervenção do Público: -----------------------------------------------------Joaquim Ferreira felicitou o novo Executivo e parabenizou-o pela iniciativa de reflorestação
dos terrenos da Junta de Freguesia no lugar do Carregal. Alertou para o drama dos incêndios
do passado mês de outubro sugerindo a criação de represas e charcas de retenção de água
junto a terrenos alagadiços da posse da Junta de Freguesia e particulares. Sugeriu ainda a
criação de uma rota dos moinhos. -------------------------------------------------------------------------------Gonçalo Gonçalves teve a seguinte intervenção: --------------------------------------------------------------
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“Felicito a assembleia que iniciou funções; Estou disponível para colaborar no que precisarem;
Agradeço ao executivo anterior, o facto de terem tomado em consideração algumas das
intervenções que tenho tido nas últimas assembleias. Tais como a necessidade de melhorar o
lavador em Nariz e terem criados alguns passeios novos, mas que ainda são insuficientes para
uma circulação segura de peões. ---------------------------------------------------------------------------------Quanto à segurança rodoviária, sei que é competência do executivo camarário e das EP, mas é
importante reformular o troço de estrada N235 que passa na nossa freguesia. Não tem
capacidade para uma quantidade tão elevada de veículos. Existe alguma novidade quanto a
isso? Relacionado com esta estrada, gostava de saber o que pretende o executivo da freguesia
e Câmara fazer para resolver a atual situação dos moradores da rua de Aveiro em Mamodeiro,
tem havido acidentes porque as pessoas não reconhecem a curva e seguem em frente. Já
agora, penso ser importante melhorar ou intervir na frente das casas. Têm estado muito
expostas às águas fluviais que descem da estrada N235 e invadem a propriedade. A rua
também tem o piso muito danificado e fica enlameado quando chove. Ainda relacionado com
estradas, penso que a estrada N584, de quem vai do Barreiro para a ponte da autoestrada, é
demasiado estreita e deve ser alargada ou criadas as condições para circulação de peões. É
uma estrada muito utilizada para quem vai para as terras, por atletas de bicicleta, corrida e
caminhada. Criando situações complicadas quando se cruzam dois veículos e um peão. Porque
o peão é obrigado a circular na estrada já que não existe passeio/caminho ou mesmo berma.
Já agora, o piso da Rua Central de Requeixo nunca foi melhorado e está a precisar. Os carros
estão constantemente a raspar no pavimento porque está pouco uniforme. Gostava de
perguntar também como está a situação da estrada que está destruída de quem vai de Chão
Velho para Verba? ----------------------------------------------------------------------------------------------------Noutro assunto, sabendo que a unidade de tratamento de resíduos perderá a capacidade de
armazenar mais “lixo” daqui a 3 anos, penso fundamental que exista uma posição firme da
freguesia e da população para não expandirem a área da “lixeira”. Qual é a opinião do
executivo e da assembleia? ----------------------------------------------------------------------------------------Já tinha referido informalmente que existe um problema com a CP, muitas vezes os comboios
são suprimidos e os passageiros são deixados no apeadeiro sem informação e até sem
alternativas. A freguesia pode tentar sensibilizar a empresa para a necessidade de cumprir com
os seus encargos? Ainda sobre os transportes, foi notório que as populações da freguesia a
quando da falta de médico no centro de saúde em Mamodeiro ficaram dependentes do uso de
viatura própria ou táxi, já que não existe alternativas de transportes públicos adequadas. Para
quando a promessa eleitoral? E que a custo para a população? -----------------------------------------Quero louvar o auxílio que o executivo prestou no dia dos fogos, foi um dia que durante muitos
anos as pessoas vão lamentar. Perdemos na freguesia 80% da nossa floresta e muitos ficaram
privados de bens que foram juntando com esforço ao longo da vida. Queria perguntar, se do
orçamento que será discutido aqui, existe medidas de apoios às populações, relacionadas com
os fogos e recuperação da floresta. Pensando no futuro e aquilo que podemos construir na
freguesia, gostava que esta assembleia propusesse e aprovasse medidas de apoio, a quem viu
a arder os seus eucaliptos e pretendem deixar a monocultura do eucalipto para passar a
plantar espécies autóctones. Já que são espécies muito mais resistentes ao fogo, podendo
proporcionar uma maior proteção dos riachos e ribeiros, bem como manter mais humidade nos
solos. Evitando assim o efeito de seca que tem sido agravado na última década. E assim, para
além de uma fonte de rendimento futura, pode ser também uma proteção ao fogo. --------------Ainda sobre o futuro, acho que aqui entre a Taipa e Vessada temos condições excelentes para a
criação de caminhos pedestres. É importante criar em parceria com o a Município e a Região
de Turismo Centro, condições para facultar a estes espaços os equipamentos necessários para
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a prática desportiva ou lazer pela nossa floresta e pateira. Para além destes percursos acho
importante que exista ligações aos percursos de Fermentelos e Travassô. Acho que é uma
questão mais técnica, mas para mim seria muito interessante criar uma ponte flutuante no rio
Águeda, junto ao espaço onde habitualmente estão jovens a usufruir do rio no verão e outra
perto da ponte da autoestrada que passa por cima da pateira. Mas sei que é uma coisa que
precisa de estudo e viabilidade. Relacionado com a pateira, acho que tem que haver uma maior
coordenação na limpeza dos jacintos. Durante o verão muitos pescadores ficaram
impossibilitados dessa prática. Existe muitas pessoas de fora que procuram as margens da
Pateira do lado de Requeixo, penso que podemos promover mais estas margens se existirem ao
longo das margens apoios adequados para pesca. Ainda sobre as margens da Pateira, gostava
de saber se a freguesia já chegou a algum acordo com os proprietários dos terrenos encostados
às margens. É importante que todos nós possamos usufruir e preservar o que é de todos nós.
Mas também é importante que os proprietários vejam os seus direitos assegurados.” ------------O Presidente da Mesa intervém esclarecendo o senhor Gonçalo Gonçalves que apenas são
admitidos assuntos de intervenção de interesse direto para a freguesia, sendo que cada
interveniente tem um tempo máximo de cinco minutos conforme estipula o Regimento. --------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, inicia agradecendo a confiança
dada, dizendo que a Junta de Freguesia continuará a reflorestar com plantas autóctones os
terrenos em sua posse. Relativamente às represas, acredita que a lagoa da Pateira cumpre
bem essa função, não sendo necessário novas represas. Quanto aos moinhos, informou que a
maioria está em mãos privadas, mas que será uma ideia a ponderar. -----------------------------------O Presidente da Junta usa da palavra para informar o senhor Gonçalo Gonçalves que,
relativamente à Estrada Nacional 235 (EN235), a Câmara Municipal de Aveiro (CMA) está a
estudar o assunto dado que existem problemas nos semáforos e que a solução passará pela
implantação de uma rotunda. A Junta de Freguesia informou a Direção de Estradas –
Infraestruturas de Portugal (IP), da situação grave dos semáforos tendo esta respondido que
iria resolver a situação brevemente. -----------------------------------------------------------------------------Higino Morgado pede a palavra e reforça que, em termos de segurança, a EN235 é o assunto
mais premente. Esclareceu que o projeto de restruturação da EN235 estava a ser
acompanhado pela CMA estando na fase de arranque. A intervenção passará pela realização
de melhoramentos nomeadamente nos passeios, alargamentos da via, semáforos e rotundas,
desde a rotunda de Fermentelos até cruzamento com a Estrada Nacional 109 (EN109). ----------O Presidente da Junta prossegue dizendo que o estado do piso também é grave e que o
reforço da sinalética foi pedido à CMA há mais de um ano. Inclusivamente a Junta de Freguesia
ofereceu-se para pagar as eventuais despesas, não tendo obtido resposta. Quanto à Rua
Central do lugar de Requeixo, informou que existe o compromisso da CMA para reparar esse
arruamento neste mandato. A rua de ligação entre a urbanização o Chão Velho e o lugar de
Verba será reparada em breve com a cooperação entre a CMA e a Riablades, pois o seu estado
atual foi fruto da passagem de transportes pesados aquando da construção daquela fábrica.
Quanto à rua do Barreiro do lugar da Taipa esclareceu que não está nada previsto para o seu
alargamento, considerando até que seria uma situação difícil de acontecer. Relativamente à
situação da ERSUC, S.A., o Executivo anterior enviou vários e-mails às entidades competentes
denunciando a situação, estando apenas agora a receber respostas que confirmam a razão das
queixas, mas que não apresentam soluções concretas. Quanto aos comboios desconhece essa
situação mas irá averiguar a falta de transportes. A falta de médicos nas Extensões de Saúde
de Nossa Senhora de Fátima e de Nariz é premente e tem-se recorrido ao apoio do Presidente
da CMA para tentar resolver em primeira instância antes de se passar para outras opções. O
Presidente da Junta, referindo-se às medidas pós-incêndios, informou que não existe nada
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previsto no orçamento da Junta de Freguesia para apoio aos proprietários no que diz respeito
à reflorestação. A Junta de Freguesia tem, contudo, prestado apoio a quem perdeu casa e os
seus anexos, não podendo fazer nada aos que tinham construções em situações ilegais. Em
relação às questões sobre o estado da Pateira informou que a Junta de Freguesia não pode
atuar isoladamente na Pateira tendo que pedir autorização ao Ministério do Ambiente. Além
do mais, o Ministério do Ambiente no passado atribuía uma verba à extinta Freguesia de
Requeixo para a remoção dos Jacintos e na atualidade cortou todas as verbas para a remoção
dos mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem de Trabalhos -------------------------------------------------------------------------------------------------Após a Comunicação do Presidente deu-se início ao Período Antes da Ordem do Dia. ------------Lino Neves usa da palavra e faz a seguinte declaração: ----------------------------------------------------“Cumprimento o ato eleitoral e o executivo e seus novos membros, esperando que todos sem
exceção e sem “partidarites” contribuam para a defesa dos interesses da freguesia e sua
população. Congratulo o civismo com que decorreram as eleições para a autarquia da nossa
freguesia, sem incidentes. ------------------------------------------------------------------------------------------Foi catastrófico o que no dia 15 de Outubro de má memória, aconteceu na nossa freguesia.
Não há recordação de um incêndio desta natureza, Dantesco, considerado a nível nacional o
pior dia do ano, em ocorrências deste género. Propagou-se rapidamente devorando à sua
passagem floresta e haveres dos nossos conterrâneos. Felizmente não se registaram na nossa
freguesia perdas humanas. Queremos deixar aqui o nosso agradecimento e gratidão à
população anónima, pela sua abnegada coragem, entreajuda no combate ao incêndio,
acudindo aos vizinhos que se encontravam em apuros, evitando assim que este trágico
acontecimento não atingisse mais perdas de bens. Aos agricultores que colocaram à disposição
da freguesia as suas cisternas, que muito contribuíram e foram determinantes para que as
consequências desta calamidade não fossem ainda mais trágicas. À Proteção Civil, na pessoa
do Presidente da Câmara, o vereador Ratola, aos membros do executivo da junta, membros da
assembleia, bem como aos bombeiros presentes. ------------------------------------------------------------Quero também enaltecer a rápida ação do executivo da Junta de Freguesia, que ao outro dia se
encontrava no terreno a averiguar os prejuízos ocorridos e levando a sua solidariedade á
população. Também em solidariedade, com as zonas mais afetadas pelos incêndios em Oliveira
do Hospital a nossa freguesia contribuiu doando alimentação diversa para o gado daquelas
cercanias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estando no período Natalício, desejo a todos os presentes e vossos familiares: um Bom Natal”. Higino Morgado toma a palavra e inicia a sua intervenção parabenizando o Executivo e os
colegas da Assembleia. Prossegue e esclarece que relativamente à ERSUC, S.A., tinha sido
criada uma comissão técnica e política para a implementação naquele local, sendo que esta
nunca funcionou. O tema deveria ser abordado em sede de Assembleia Municipal. O
tratamento mecânico e biológico projetado não está a ser feito, não passando de um aterro
tradicional. Contrapartidas tais como a ligação Aveiro - Águeda e a construção do nó Aveiro
Centro na A1, não foram realizadas como acordado. Deveria saber-se quais os planos para a
futura expansão da Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico (UTMB) de Eirol pois,
tratando-se de um aterro, aproxima-se do fim da sua vida útil devendo o Presidente do
Executivo averiguar estes pontos. Quanto aos jacintos, estes entopem todo o espelho de água
desde o Rio Vouga até à Pateira. Sugeriu dialogar com a Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), em conjunto com as três Freguesias vizinhas limítrofes à Pateira, para se chegar a um
acordo para a remoção dos mesmos. Referiu que Águeda tem uma ceifeira mecânica que não
está a ser aproveitada. Na sua opinião deve-se pressionar para que este tema seja debatido
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noutras frentes. Interpelou o Executivo para saber o estado dos planos para a dragagem da
Pateira. Alertou ainda para o facto de, nos documentos oficiais da Autarquia, aparecer “União
de Freguesias” não correspondendo ao legislado. De acordo com a Lei a denominação correta
é Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, devendo-se retificar os
documentos para ficarem de acordo com a Lei. --------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa intervém para alertar o Presidente da Junta para este facto, solicitando
que imediatamente procede-se à alteração de todos os documentos da Junta de Freguesia,
bem como na sua página da internet. ---------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta toma a palavra esclarecendo a sua visão relativamente aos jacintos, na
sua opinião deveria abrir-se caminho para que estes não travem junto ao banco de areia na
Ponte de Requeixo, impedindo as plantas de seguirem para jusante. Informou também da sua
preocupação com a estabilidade dos pilares da dita ponte. -----------------------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, concluiu dizendo que a 1ª fase do
projeto de dragagem da Ria de Aveiro não engloba a Pateira, focando-se na Ria desde Aveiro
até Ovar. A 2ª fase até ao momento presente só tinha planeada a dragagem de Espinhel e Óis
da Ribeira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Rescisão dos protocolos com a Associação Carregal 2006 e Clube Náutico e
Desportivo de Requeixo --------------------------------------------------------------------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra e inicia a sua
intervenção explicando que a extinta Junta de Freguesia de Requeixo estabeleceu, no seu
último mandato, protocolos com várias associações: -------------------------------------------------------- Ao Rancho Folclórico do Carregal foi cedido o salão do Centro Social do Carregal; ----------------- Ao Grupo Cultural e Recreativo da Taipa foi cedido o uso do Centro Social da Taipa; -------------- Ao Museu de Requeixo foi cedida a escola Primária da Taipa para guardar o seu espólio; -------- À Associação Desportiva de Requeixo foi cedido o descampado ao lado do Campo das Poças,
hoje usado como pista de motocross; ---------------------------------------------------------------------------- À Associação Carregal 2006 foi cedido um terreno com cerca de 4.000 m2 junto à Pateira do
Carregal (terreno de cultivo onde foi colocado saibro para a prática de Hipismo). Atualmente a
Associação Carregal 2006 não tem órgãos ativos, não tendo feito a manutenção do terreno.
Deste modo a Junta de Freguesia pretende rescindir o protocolo em vigor para poder zelar o
terreno, nomeadamente à sua florestação. --------------------------------------------------------------------- Ao Clube Náutico e Desportivo de Requeixo foi cedido espaço no Centro Social de Requeixo e
no Armazém. Este clube, segundo a Federação Portuguesa de Canoagem, não tem registo
atividade há dois anos. O espaço cedido no Centro Social de Requeixo não tem sido zelado e a
Junta de Freguesia não tem acesso ao mesmo. Trata-se de um espaço crítico pois nele se situa
o quadro elétrico do edifício, existindo uma zona de piso flutuante que seria importante ceder
a outras associações para a prática de atividades físicas e desportivas. --------------------------------Lino Neves toma a palavra e referindo-se aos Protocolos celebrados em Agosto de 2013,
afirmou que estes estipulavam a conservação, reparação e uso do espaço, coisa que não tem
ocorrido há dois anos no caso concreto do Clube Náutico e Desportivo de Requeixo. Perguntou
além do mais se tinha sido enviada a carta com aviso de receção informando a intenção de
rescisão conforme protocolado. Em caso afirmativo urge avançar com a rescisão do contrato
em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Higino Morgado toma a palavra e refere que, tendo em conta o quadro dos prossupostos,
sendo que a Associação Carregal 2006 não possuía corpos jurídicos e o Clube Náutico e
Desportivo de Requeixo não tinha atividade, deve-se avançar com a rescisão dos protocolos
com ambas as associações. ----------------------------------------------------------------------------------------Ana Rodrigues toma a palavra para questionar o executivo se não se poderia forçar a entrada
no Centro Social de Requeixo. -------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa intervém referindo que antes é necessário enviar carta registada com
aviso de receção, com 90 dias de antecedência e, não se conseguindo notificar, fazer
notificação pessoal através da Guarda Nacional Republicana (GNR). -----------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, esclarece os membros da
Assembleia que foi enviada carta registada com aviso de receção ao Clube Náutico e
Desportivo de Requeixo, com indicação da sua intenção de rescisão do protocolo, tendo essa
carta sido enviada há mais de 90 dias, conforme estipula o Protocolo. --------------------------------Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa colocou à votação a rescisão dos
referidos protocolos, tendo sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------------De seguida, o Presidente da Mesa propôs que o ponto 4 da Ordem dos Trabalhos passasse
para ponto 3, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Ponto 2 – Plano de Atividades 2018 – Apreciação e votação --------------------------------------------O Presidente da Mesa decidiu proceder à apreciação do Plano de Atividades por área de
atuação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Obras e reparações -----------------------------------------------------------------------------------------------Ana Rodrigues usa da palavra e, referindo-se à Requalificação de Polivalentes, perguntou se a
CMA tem previsto algum plano de segurança e quais são os planos para o Centro Social de
Verba. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Higino Morgado toma a palavra e interpela o Executivo se os dois imóveis mencionados
anteriormente são propriedade da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------O Presidente do Executivo toma a palavra para esclarecer que os imóveis pertencem à CMA.
Explicou quais as obras a fazer nomeadamente no Salão Polivalente de Nossa Senhora de
Fátima que tem as caleiras estragadas e em relação ao Centro Social de Verba referiu que este
vai necessitar de uma intervenção de fundo, sendo que a CMA está a fazer um projeto para o
efeito.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Estradas e Arruamentos -----------------------------------------------------------------------------------------Lino Neves usa da palavra e pergunta sobre a EN235 quais os planos para esta via. Questionou
também se o Plano Diretor Municipal (PDM) já foi aprovado. --------------------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, toma a palavra e refere que os
planos para a requalificação da EN235 já foram explicados anteriormente durante esta sessão
de Assembleia de Freguesia no seguimento da intervenção do público. Realça que a Junta de
Freguesia irá continuar a exercer pressão junto das autoridades para a requalificação EN235.
Em relação ao PDM, o mesmo irá ser revisto em 2018 e que se irá alargar a zona destinada ao
uso industrial. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta intervém para informar que essa alteração ao PDM passará pela
mudança de uma zona, que de momento é Zona de Equipamento, para Zona Industrial. ---------

Pág. 6

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

3. Estradas e Arruamentos -----------------------------------------------------------------------------------------Ana Rodrigues usa da palavra e pergunta se os terrenos da zona pedonal e ciclável que será
colada às margens da Pateira são de domínio público e quais são os planos para o Parque de
Merendas de Nossa Senhora de Fátima. ------------------------------------------------------------------------Higino Morgado toma a palavra para referir que não consta do Plano de Atividades a
finalização do saneamento básico e que é necessário fazer pressão sobre a entidade gestora
para completar a rede. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta toma a palavra dizendo que no Parque de Merendas de Nossa Senhora
de Fátima a intervenção será em volta das árvores e do piso, não existindo ainda um projeto,
mas que este será comparticipado pela CMA. Quanto à rede de saneamento faltam
implementar cerca de 8 km de rede e ainda não avançaram devido aos custos das estações
elevatórias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, intervém esclarecendo que o
trilho pedonal e ciclável será implantado entre a Pateira do Carregal até às Barreiras e serão
utilizados caminhos públicos. Este projeto está englobado pelo Polis 2018, existindo também
um projeto do Orçamento Participativo Jovem de um grupo de jovens de Águeda, com o apoio
desta Junta de Freguesia, que irá promover a ligação das Barreiras ao Parque de Merendas de
Óis da Ribeira. O objetivo final será a ligação do Carregal à Ponte do Pano e da Ponte de
Requeixo ao Açude no Rio Águeda e à Ponte de Ferro. -----------------------------------------------------Higino Morgado pede a palavra para reforçar que será necessário fazer pressão junto das
autoridades para o acesso de toda a população à rede de saneamento básico, referindo que as
cidades da Gafanha da Nazaré e Vagos receberam milhões de euros para terminarem a rede,
não se podendo admitir que em Aveiro não se acabe a rede. Defende que a própria Assembleia
de Freguesia deve comunicar com a entidade responsável para fazer pressão sobre este
assunto. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Instalação de Serviços -------------------------------------------------------------------------------------------Lino Neves usa da palavra para perguntar quando está prevista a inauguração do Espaço do
Cidadão (EdC) em Nossa Senhora de Fátima. ------------------------------------------------------------------Higino Morgado toma a palavra e reforça perguntando para quando a entrada em
funcionamento do EdC e quais vão ser os recursos humanos afetos ao mesmo. --------------------O Presidente da Junta toma a palavra para explicar que as instalações destinadas ao EdC já
foram visitadas para a montagem do mesmo e que Presidente da CMA aponta para o final do
ano a data da inauguração, embora a burocracia seja imensa. Relativamente ao recursos
humanos serão com os atuais funcionários da Junta de Freguesia. -------------------------------------5. Imobilizado Corpóreo --------------------------------------------------------------------------------------------Lino Neves usa da palavra e apela a que se colocasse marcos nas propriedades da Junta de
Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Higino Morgado toma a palavra e solicita ao Presidente da Junta documentos das
propriedades para conhecer as propriedades em questão. ------------------------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, toma a palavra e informa que a
maior parte das propriedades eram da pertença da extinta Junta de Freguesia de Requeixo.
Esclarece que o antigo Presidente da Junta, Manuel Branco Pontes, colocou marcos em muitas
dessas propriedades, mas será necessário fazer um levantamento pois alguns desses marcos
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desapareceram. Existe Certidão de Teor nas Finanças de todos os terrenos, mas é difícil
encontrá-los na floresta. --------------------------------------------------------------------------------------------6. Cultura ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Higino Morgado usa da palavra e questiona qual é a situação do dossiê Museu da Terra e qual
será a sua gerência. Questiona ainda, quais os planos de arrelvamento do Campo das Poças de
Requeixo e do campo em Nariz. ----------------------------------------------------------------------------------Pedro Teixeira toma a palavra e questiona se vai ser realizado o Cicloturismo, pois considera
uma atividade de relevante interesse para a Freguesia. Disse ainda que se deveria fazer a
rotação do convívio desse evento nos vários lugares da Freguesia. -------------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, toma a palavra esclarecendo que
em 2016 não se realizou o cicloturismo devido à falta de adesão e em 2017 não havia data
compatível para a realização do evento devido a outros eventos já marcados a acontecer na
Freguesia. Esta atividade será retomada em 2018 caso se encontre uma data que sirva para
todos. Quanto aos campos de futebol esclareceu que há a promessa da CMA em fazer três
sintéticos na Freguesia, um por mandato e que o Orçamento de 2018 da CMA já prevê verba
para o Museu da Terra. ---------------------------------------------------------------------------------------------Por solicitação do Presidente da Mesa, o senhor Joaquim Ferreira tomou a palavra para
informar e esclarecer que de momento não existe atividade do Museu. Quando em atividade
estava associado ao Museu de Santa Joana, frisando a necessidade de se arranjar solução pelo
facto do espólio estar a degradar-se. ----------------------------------------------------------------------------Higino Morgado pede a palavra para realçar o disparate que foi a destruição do local onde o
Museu viria a ser instalado tendo em conta o espólio doado o espaço antigo tinha vocação
para o efeito. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Educação e Formação --------------------------------------------------------------------------------------------Ana Rodrigues usa da palavra questionando se o objetivo da medida seria considerar os alunos
com melhores resultados nos testes premiando os melhores alunos. Caso seja essa a situação
manifestou a sua discordância, pois considera que se deve premiar comportamentos e não os
resultados. Perguntou que atividades estavam previstas neste âmbito. -------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, toma a palavra respondendo que
se planeia no dia 1 de junho fornecer um diploma a quem mais se distinguiu e realizar peças de
teatro através de empresas contratadas por forma a comemorar o Dia Mundial da Criança com
a inauguração do Parque Infantil de Nossa Senhora de Fátima. ------------------------------------------9. Ação Social ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Sara Neto usa da palavra para perguntar qual é o estado atual da Loja Social em Nariz, se
houve algum progresso. --------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta toma a palavra referindo que ainda não há progressos em concreto
sendo que o processo se arrasta há cerca de um ano. ------------------------------------------------------Terminada a análise do Plano de Atividades para 2018 o senhor Lino Neves pede a palavra para
fazer uma declaração de voto que remeteu por escrito à mesa de Assembleia que se dá aqui
por integralmente reproduzida. -----------------------------------------------------------------------------------“Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Um plano de atividades e orçamento é um documento que reflete o pensamento sobre o que
será a ação num ciclo anual. ----------------------------------------------------------------------------------------
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- Que representa um compromisso que conjuga as receitas e custos. ------------------------------------ Que irá ser executado na freguesia com o objetivo comum que é o de contribuir para o bemestar da população. --------------------------------------------------------------------------------------------------É um desafio para o executivo que se apresenta de forma a potenciar as diversas ações a que
se propôs. Esperamos que venha a dinamizar as matérias específicas e transparentes aqui
mencionadas e credibilizem os seus protagonistas. ----------------------------------------------------------De realçar o plano plurianual no que concerne a viadutos, arruamentos e obras
complementares, que a ser levado com transparência, responsabilidade e disciplina orçamenta,
como até aqui, também credibiliza quem se propôs à sua execução. -----------------------------------Dado que os eixos de ação estabelecidos para 2018 tem em conta este conjunto de
compromissos que consideramos uma mais-valia para a freguesia, o meu voto é favorável.” ----Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa colocou à votação o Plano de Atividades
para 2018, tendo sido aprovado por maioria com sete votos a favor (Nuno Almeida, Judite
Dias, Rafael Lopes, Pedro Teixeira, Adélio da Silva, Ana Rodrigues e Lino Neves), zero votos
contra e duas abstenções (Higino Morgado e Sara Neto). -------------------------------------------------Ponto 3 – Orçamento e Grandes Opções do Plano 2018 – Apreciação e votação ------------------Não havendo qualquer intervenção o Presidente da Mesa colocou de imediato à votação o
Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2018 tendo sido aprovado por maioria com sete
votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Rafael Lopes, Pedro Teixeira, Adélio da Silva, Ana
Rodrigues e Lino Neves), zero votos contra e duas abstenções (Higino Morgado e Sara Neto). -Ponto 4 – Tabela de Taxas e Licenças 2018 – Apreciação e votação -----------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para explicar à
Assembleia que a tabela para 2018 se mantém na generalidade inalterável há quatro anos.
Apenas se acrescentou para o próximo ano de 2018 o valor das sepulturas para os
denominados “Anjinhos” e para as sepulturas antigas sem fundações. --------------------------------Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa colocou à votação a Tabela de Taxas e
Licenças para 2018 tendo sido aprovada por maioria com sete votos a favor (Nuno Almeida,
Judite Dias, Rafael Lopes, Pedro Teixeira, Adélio da Silva, Ana Rodrigues e Lino Neves), zero
votos contra e duas abstenções (Higino Morgado e Sara Neto). -----------------------------------------Ponto 5 – Mapa de Pessoal 2018 – Apreciação e votação ------------------------------------------------O Presidente da Mesa interpelou o Presidente da Junta pedindo esclarecimentos sobre quem
era o Pessoal a que se refere o documento. -------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta esclarece dizendo tratar-se da Fátima no edifício sede da Freguesia, da
Bebiana no edifício da Junta em Requeixo, da Adriana na Extensão de Saúde e edifício da Junta
em Nariz, do Gouveia com as funções de Coveiro e a da Sra. Albertina (Assistente operacional).
Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa colocou à votação o Mapa de Pessoal
para 2018 tendo sido aprovado por maioria com sete votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias,
Rafael Lopes, Pedro Teixeira, Adélio da Silva, Ana Rodrigues e Lino Neves), zero votos contra e
duas abstenções (Higino Morgado e Sara Neto). -------------------------------------------------------------Ponto 6 – Regulamento dos Cemitérios – Apreciação e votação ----------------------------------------Não havendo qualquer intervenção o Presidente da Mesa colocou de imediato à votação o
Regulamento dos Cemitérios tendo sido aprovado por maioria com sete votos a favor (Nuno

Pág. 9

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

Almeida, Judite Dias, Rafael Lopes, Pedro Teixeira, Adélio da Silva, Ana Rodrigues e Lino
Neves), zero votos contra e duas abstenções (Higino Morgado e Sara Neto). ------------------------Ponto 7 – Regimento da Assembleia de Freguesia – Apreciação e votação --------------------------O Presidente da Mesa usa da palavra informando que os artigos 23, 24 e 30 por lapso de
transcrição referem-se à União de Freguesias da Glória e Vera Cruz. Considerando estes lapsos
no Regimento decidiu retirar a sua apreciação e votação da ordem de trabalhos e que seria
apreciado e votado na próxima reunião de Assembleia. Informou que pretende fazer uma
reunião prévia com todos os membros desta Assembleia onde todos possam contribuir para a
elaboração de um novo Regimento o que foi concordado por unanimidade. -------------------------O senhor Lino Neves interveio propondo que fosse o Presidente da Assembleia a apresentar a
sua versão do Regimento e, aquando de uma próxima reunião, discutir-se-ia alguma alteração.
Ponto 8 – Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competências entre a Câmara
Municipal de Aveiro e a Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz ----------------O Presidente da Junta usa da palavra e faz a seguinte intervenção:
“Contrato Interadministrativo -------------------------------------------------------------------------------------Delegação de competências da Câmara Municipal de Aveiro na Freguesias de Requeixo, Nossa
Senhora de Fátima e Nariz – 2018 --------------------------------------------------------------------------------Analisado o contrato interadministrativo de delegação de competências pela CMA, entendeu
este Executivo que é do interesse da Freguesia e dos seus habitantes prosseguir a colaboração
com a CMA aprovando o presente contrato. Entre outros, este contrato de delegação de
competências é uma ferramenta de colaboração, entre as duas Autarquias, essencial para o
bom funcionamento da Freguesia, com o objetivo a atingir um nível de prestação nos serviços
públicos de qualidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------A verba representa um total de 223.150,00€ (duzentos e vinte e três mil cento e cinquenta
euros) e o total de 180 horas de máquina. ---------------------------------------------------------------------O presente contrato permite à Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz
desenvolver trabalhos no âmbito de: ----------------------------------------------------------------------------a) Limpeza de valas e valetas; -------------------------------------------------------------------------------------b) Manutenção de jardins e espaços verdes; -------------------------------------------------------------------c) Limpeza de bermas e passeios e pequenas reparações de passeios; ---------------------------------d) Qualificação de caminhos rurais; ------------------------------------------------------------------------------e) Manutenção de parques infantis; -----------------------------------------------------------------------------f) Manutenção/colocação de placas toponímicas; -----------------------------------------------------------g) Fontes, fontenários e tanques; ---------------------------------------------------------------------------------h) Manutenção do Polidesportivo da Associação Desportiva de Nariz, sito na Rua Professor
Belarmino Nunes e do Polidesportivo de Nossa Senhora de Fátima, sito na Rua da Igreja. --------Além das competências constantes do número anterior, a CMA procede às seguintes ações de
cooperação com delegação de competências na Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa
Senhora de Fátima e Nariz para o ano 2018: ------------------------------------------------------------------a) Requalificação do salão polivalente de Nossa Senhora de Fátima; -----------------------------------b) Parque de merendas de Nossa Senhora de Fátima - 2ª fase; --------------------------------------------
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c) Parque de estacionamento junto ao cemitério do Viso - 2ª fase; --------------------------------------d) Parque infantil de Nossa Senhora de Fátima.”--------------------------------------------------------------Não havendo mais nenhuma intervenção o Presidente da Mesa colocou de imediato à votação
o Contrato de Delegação de Competências entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Freguesia
de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz tendo sido aprovado por maioria com sete
votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Rafael Lopes, Pedro Teixeira, Adélio da Silva, Ana
Rodrigues e Lino Neves), zero votos contra e duas abstenções (Higino Morgado e Sara Neto). -O senhor Lino Neves para finalizar deu um esclarecimento dizendo que os Protocolos
rescindidos no Ponto 1 tinham sido assinados exclusivamente pelo Presidente da extinta Junta
de Freguesia de Requeixo, não tendo passado pela Assembleia de Freguesia. -----------------------Não havendo mais nada a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão de
Assembleia de que se lavrou a presente ata que vai ser assinada nos termos da lei. -----------------

O Presidente da Assembleia de Freguesia

Nuno Alexandre de Almeida

A Primeira Secretária

Judite Maria Laranjeira Dias

O Segundo Secretário

Rafael Simões Lopes
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