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

ATA Nº 1/2018
Ao vigésimo sexto dia do mês de abril de dois mil e dezoito reuniu a Assembleia de Freguesia
de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz no edifício da Junta da extinta Freguesia de Nª
Sra de Fátima. Presidiu à reunião o Presidente da Assembleia de Freguesia, Nuno Alexandre de
Almeida, apoiado pela Primeira Secretária Judite Maria Laranjeira Dias e pela Segunda
Secretária Cristina Maria Nunes Dias. Estiveram presentes os membros Lino da Silva Neves,
Pedro Miguel de Oliveira Teixeira, Ana Cristina Pinheiro Rodrigues, Rafael Lopes e Sara Raquel
Ferreira Neto. Esteve ausente o membro Manuel Higino Póvoa Morgado.
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). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pelas 20:30 horas o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião. ------------------------------------De seguida o Presidente da Mesa leu a ordem de trabalho 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- Apreciação e votação da Ata nº 4/2017 -----------------------------------------------------------Ponto 2- Apreciação e votação da adenda aos contratos interadministrativos de Delegação
de Competências entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª
Sra de Fátima e Nariz (2017) --------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3- Prestação de Contas do período financeiro de 01/01/2017 a 31/12/2017 --------------Ponto 4- Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental para 2018 ----------------------------------Ponto 5- Apreciação e votação do Regimento Assembleia de Freguesia ------------------------------Ponto 6- Apreciação e votação do Regulamento de apoio às Associações da Freguesia ---------Ponto 7- Apreciação e votação da venda de lote de terreno para construção Artigo 1704
(lugar Serrado- Rua Capela no Carregal) -----------------------------------------------------------------------Ponto 8- Apreciação e votação à alteração da Tabela de Taxas e Licenças --------------------------Ponto 9- Apreciação e votação à alteração do Mapa de pessoal -----------------------------------------

Deu-se início à sessão com a intervenção do Público: ------------------------------------------------------Gonçalo Gonçalves teve a seguinte intervenção: -------------------------------------------------------------Quanto à questão da assistência na Freguesia por médico de família veio informar que a
população tem vindo a reclamar da falta de horários disponíveis. Os utentes de Nª Sra de
Fátima têm sido os mais penalizados e estão na disposição de convocar os meios de
comunicação social para dar conta da situação.---------------------------------------------------------------Em relação à limpeza das florestas, na sequência dos incêndios ocorridos no ano de 2017,
felicitou aos membros da Junta de Freguesia pelo esforço e empenho, pela sua intervenção ao
ouvir a população e pela sensatez de mudança. ---------------------------------------------------------------
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No que concerne à Revista Municipal mostrou-se preocupado em relação às verbas atribuídas
para os caminhos rurais sendo, na sua opinião, um valor muito reduzido para a área geográfica
desta Freguesia. No seu entender a Junta de Freguesia perderá a requalificação de alguns
caminhos para turismo (caminhos pedestres) como, por exemplo, na Pateira em Requeixo. ----Referiu ainda que na Freguesia há estradas nacionais estreitas. Sensibilizou para o seu
alargamento com a finalidade de criar mais espaço para os peões para que estes circulem em
maior segurança. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Por fim, mencionou que na Freguesia existe um local arqueológico (Mamoa) sendo que a Junta
de Freguesia deve estar atenta no sentido de preservar e defender este património rico da
nossa Freguesia e não deixá-lo ao abandono como se encontra atualmente. ------------------------O Presidente da Junta usa da palavra para informar o senhor Gonçalo Gonçalves que,
relativamente à situação do Médico de Família, foi formalmente pedido ao Diretor do Aces
Baixo Vouga, Dr. Pedro Almeida, um médico para prestar serviços em Nª Sra de Fátima. Para
que o Aces não tivesse quaisquer custos associados propôs-se que o médico que se encontra
ao serviço na Extensão de Saúde de Nariz de segunda a sexta-feira dividisse o seu horário entre
Nariz e Nª Sra de Fátima. O senhor Diretor informou que o médico presta serviços na Extensão
de Saúde de Nariz pelo facto de esta ter mais utentes inscritos comparativamente com a
Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima. No entanto, apesar de estar colocado em Nariz, o
Médico atenderá os utentes de Nariz e de Nª Sra de Fátima. ---------------------------------------------Relativamente à limpeza das florestas, o Presidente da Junta comunicou que fez tudo o que
estava ao seu alcance para sensibilizar a população da necessidade da limpeza das florestas.
Quanto às verbas atribuídas pela Câmara Municipal de Aveiro, a Junta de Freguesia concorda
que não serão o suficiente, mas as máquinas que o Município faculta facilitam nos serviços.
Alguns caminhos rurais e estradas estão um pouco danificados sobretudo devido às chuvas
que fizeram sentir neste Inverno rigoroso. A intervenção nas estradas municipais é da
responsabilidade da Câmara Municipal sendo que a Junta de Freguesia apenas informa das
suas condições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação ao património da nossa Freguesia, concretamente a Mamoa, a extinta Junta de
Freguesia de Nª Sra de Fátima fez, há muitos anos, uma intervenção com o apoio de um
arqueólogo. Desta intervenção resultou a prevenção do património através da edificação de
proteção em seu redor. A proteção consistiu em vedação de rede que foi entretanto destruída
em ato de vandalismo. ----------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Assembleia sugeriu que se faça uma visita ao local com a finalidade de analisar
o que se pode fazer para preservar e proteger o património. O Presidente de Junta informou
ainda que a Câmara Municipal de Aveiro é a proprietária do terreno em causa. --------------------Joaquim Ferreira lamentou o facto de haver pouco público nas reuniões de Assembleia de
Freguesia. Considera que os residentes demonstram pouco interesse em participar nestas
reuniões e manifestar as suas opiniões. Questionou se a Junta de Freguesia tem um terreno
para venda no Carregal. Confirmando-se este facto questiona por que motivo esse assunto não
foi debatido na última reunião de Assembleia de Freguesia. Questiona ainda onde se pretende
investir o resultado da venda do imóvel sendo este património de Requeixo. -----------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Junta, inicia dizendo que há uma
propriedade para venda. Trata-se de património herdado pela extinta Junta de Freguesia de
Requeixo e que a verba referente à venda dessa propriedade será empregue num telheiro a
construir no Parque Ribeirinho do Carregal bem como em melhoramentos na Freguesia. --------
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Ordem de Trabalhos -------------------------------------------------------------------------------------------------Após a Comunicação do Presidente deu-se início ao Período Antes da Ordem do Dia. ------------Rafael Lopes toma a palavra informando que a Associação de Amigos da Pateira do Carregal
está a proceder à limpeza do espaço envolvente na Pateira do Carregal. No entanto, estão a
ser cortadas espécies autóctones e mantidas as espécies invasoras – acácias e eucaliptos e
fazem ainda arranjos com erva-das-pampas. Sugeriu ação de formação à população e aos
funcionários da Junta de Freguesia. No âmbito da importância da reflorestação na Freguesia
mencionou a importância da ajuda do Alvorecer Florestal e da associação Agora Aveiro e ainda
que a Junta de Freguesia poderia solicitar a essas associações para prestar serviços à Freguesia
em situações similares. Por fim, relativamente à Mamoa, salientou que se trata de um espaço
que tem cerca de seis mil anos e que é o único local megalítico no concelho de Aveiro.
Considera que essa informação tem de ser pública e divulgada. -----------------------------------------O Presidente da Mesa chamou a atenção ao Executivo no que se refere ao Clube Náutico e
Desportivo de Requeixo. Questionou se este Clube tem autorização para manter e utilizar o
espaço ou se a Junta de Freguesia procedeu a ação de despejo. Sugeriu também à Junta de
Freguesia que seja adquirida propriedade na Póvoa do Valado com a finalidade de alargar o
espaço do recinto de festas. ---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta informou que a situação do Clube Náutico e Desportivo de Requeixo
permanece igual. O Clube não abandona o espaço e, na sua opinião, só com uma ordem de um
advogado com ordem de despejo é que se poderá avançar na situação. Em relação à compra
do terreno na Póvoa do Valado é uma questão de abordar o proprietário do terreno sobre o
assunto para saber a disponibilidade de venda e por que valor. -----------------------------------------Ordem do Dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1- Apreciação e votação da Ata nº 4/2017 -----------------------------------------------------------O Presidente da Mesa decidiu proceder à apreciação e votação da ata. Após a sua apreciação
procedeu-se a sua votação com sete votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Rafael Lopes,
Pedro Teixeira, Ana Rodrigues, Sara Neto e Lino Neves), zero votos contra e uma abstenção
(Cristina Dias) por estar ausente na última reunião. ---------------------------------------------------------Ponto 2- Apreciação e votação da adenda aos contratos interadministrativos de Delegação
de Competências entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª
Srª de Fátima e Nariz (2017) ---------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta passou a explicar que em 2017 a Junta executou a construção de um
muro na escola de Verba e um outro na Rua da Brenha na Póvoa do Valado. Esta obra seria da
responsabilidade da Câmara Municipal pelo que a Junta de Freguesia prestou informação ao
Município do valor gasto para esses fins. Por sua vez, a Câmara Municipal decidiu atribuir esse
valor à Junta de Freguesia através de Protocolo de Delegação de Competências. Após o
esclarecimento passou-se à sua votação em que este ponto foi aprovado por unanimidade. ----Ponto 3- Prestação de Contas do Período financeiro de 01/01/2017 a 31/12/2017 ---------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, teve o cuidado de esclarecer em
pormenor a prestação de contas aos membros desta Assembleia e público presente. Após o
esclarecimento iniciou-se a votação que teve os seguintes resultados: sete votos a favor (Nuno
Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Pedro Teixeira, Rafael Lopes, Lino Neves e Ana Rodrigues),
zero votos contra e uma abstenção (Sara Neto). --------------------------------------------------------------
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Ponto 4- Apreciação e votação da 1ª Revisão Orçamental para 2018 ---------------------------------Esta Revisão prende-se com a introdução do saldo orçamental no Orçamento de 2018. O
Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, explicou que o valor das Delegações
de Competências da Câmara Municipal de Aveiro chegou um pouco tarde em 2017 e que, por
esse motivo, foi difícil para a Junta de Freguesia executar todos os trabalhos propostos. Por
esse motivo a Junta de Freguesia tem agora um saldo positivo tão elevado. De seguida passouse a votar com sete votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Pedro Teixeira,
Rafael Lopes, Lino Neves e Ana Rodrigues), zero votos contra e uma abstenção (Sara Neto). ---Ponto 5- Apreciação e votação do Regimento Assembleia de Freguesia -----------------------------O Presidente de Mesa explicou que enviou por email o documento em causa aos membros.
Assim sendo, questionou se algum membro desta Assembleia tinha alguma coisa a
acrescentar. Não havendo alterações seguiu-se a votação do Regimento Assembleia de
Freguesia foi aprovado por unanimidade. ----------------------------------------------------------------------Ponto 6 – Apreciação e votação do Regulamento de apoio às Associações da Freguesia --------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, explicou que a Junta de Freguesia
dá apoio financeiro às associações e duas IPSS da Freguesia. ---------------------------------------------Os elementos desta Assembleia solicitaram ao Executivo e ao Presidente da Assembleia que as
associações recebam apoios desde que suas atividades sejam praticadas em favor da
Freguesia. Passou-se então à votação do Regulamento de apoio às Associações da Freguesia
tendo sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------Ponto 7- Apreciação e votação da venda de lote de terreno para construção – Artigo 1704
(Serrado- Rua Capela- Carregal) ----------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Junta esclareceu que se trata de um terreno pertencente à Junta que foi
herdado pela extinta Junta de Freguesia de Requeixo. -----------------------------------------------------Pedro Teixeira, membro da mesa, perguntou qual o prazo para a venda. -----------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, passou a explicar que vai ser
publicado um edital e que o prazo da compra é de dois anos através de carta fechada. ----------De seguida passou-se à votação com sete votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina
Dias, Pedro Teixeira, Rafael Lopes, Lino Neves e Ana Rodrigues), zero votos contra e uma
abstenção (Sara Neto). ----------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 8- Apreciação e votação à alteração da Tabela de Taxas e Licenças ---------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, passou a explicar que há
necessidade de acrescentar na Tabela de Taxas e Licenças a abertura e fecho de sepultura para
colocação de cinzas. A proposta da Junta de Freguesia é de que o valor a cobrar seja de
sessenta euros. Após mais alguns esclarecimentos iniciou-se a votação com sete votos a favor
(Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Pedro Teixeira, Rafael Lopes, Lino Neves e Ana
Rodrigues), zero votos contra e uma abstenção (Sara Neto). ---------------------------------------------Ponto 9- Apreciação e votação à alteração do Mapa de pessoal ---------------------------------------O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, informou que o pessoal que presta
serviço à Junta de Freguesia é insuficiente e que esta necessita de assistentes operacionais
executar serviços de limpeza no exterior, para os cemitérios, etc. Para o efeito abriram-se duas
vagas no Mapa de Pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------------

Pág. 15

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

Prestados os esclarecimentos passou-se à votação na qual o Mapa de pessoal que foi aprovado
por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------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

A Segunda Secretária
Cristina Maria Nunes Dias
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