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

Ata nº. 1 / 2013

Ata da reunião da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de
Fátima e Nariz, concelho e distrito de Aveiro, código 010516, que se realizou no dia
dezanove de dezembro de dois mil e treze, com início às vinte horas na sede da antiga
Junta de Freguesia de Nariz. ---------------------------------------------------------------------------Pelas vinte horas do dia dezanove de dezembro do ano dois mil e treze, na sede da
antiga Junta de Freguesia de Nariz reuniu, ordinariamente, esta Assembleia de
Freguesia, com a seguinte ordem de trabalhos: ---------------------------------------------------Período antes da Ordem do Dia: ------------------------------------------------------------------------ Intervenção do público ---------------------------------------------------------------------------------Ordem do Dia: ----------------------------------------------------------------------------------------------- Pronúncia acerca da sede da Freguesia ------------------------------------------------------------- Apreciação e votação da Proposta para Regimento da Assembleia de Freguesia -------- Apreciação e votação do Orçamento para o período de 30/09/2013 a 31/12/2013 ----- 1ª Revisão Orçamental ----------------------------------------------------------------------------------- Apreciação e votação da uniformização da Tabela de Taxas e Licenças --------------------- Apreciação e votação da Adesão da Freguesia à ANAFRE --------------------------------------- Verificação da conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções a meio
tempo do Presidente da Junta de Freguesia --------------------------------------------------------- Apreciação e votação do Regulamento dos Cemitérios ----------------------------------------- Apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 2014 --------------------- Apreciação e votação do Mapa de Pessoal --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aberta a sessão, verificou-se que todos os elementos que compõem este órgão
estavam presentes. ----------------------------------------------------------------------------------------Entrou-se então no período de antes da ordem do dia, tendo pedido a intervenção do
público. O senhor Fernando Menezes referiu que em setembro houve uma
intervenção na escola básica do primeiro ciclo por parte da antiga Junta de Freguesia
de Nariz e Câmara Municipal e a empresa que efetuou as obras de arranjo do telhado,
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perguntou quando é que a antiga Junta e a Câmara pagam à empresa. O Presidente da
Junta, Antero Santos, referiu que vai tentar saber como está a ser tratado este
assunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Depois passou-se a palavra ao senhor António Belinquete, que começou por saudar
todos os elementos deste órgão. Perguntou se seria possível que o público pudesse
intervir durante o período da Ordem do Dia e não só no início, antes da Ordem do Dia.
Referiu também ao parque de lazer em Nariz para que haja uma melhor gestão e
acesso e ter alguém para dar apoio à população no preenchimento do modelo do IRS. O Presidente da Junta, Antero Santos, informou que em Nossa Senhora de Fátima já se
faz o preenchimento do IRS e que Nariz vai passar a ter esse apoio, sendo uma maisvalia para a população. -----------------------------------------------------------------------------------De seguida, o Presidente leu um comunicado para todos os presentes. Após a leitura
não houve questões. Esse comunicado será anexado à ata. ------------------------------------Passou -se à Ordem do Dia com a pronúncia acerca da Sede da Freguesia. Pedro
Teixeira da bancada do Partido Aliança com Aveiro, referiu que todos preferiam ter no
seu local a Sede, mas houve uma proposta, que seria em Nossa Senhora de Fátima, por
estar mais centralizada. Jacinta Marlene Cura do partido Movimento Independente
Juntos por Aveiro e Isabel Parente do Partido Socialista não estão de acordo com a lei
estabelecida e julgam que os dois serviços prestados nas antigas juntas poderão ser
prejudicados. Os elementos do executivo informaram que os serviços irão manter-se
sem alterações e que a Sede fiscal terá que ser em Nossa Senhora de Fátima. ------------Entrou-se de seguida na apreciação e votação da Proposta para Regimento da
Assembleia de Freguesia onde se registou seis votos a favor, zero votos contra e duas
abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------------Quanto à votação da Sede da Freguesia em Nossa Senhora de Fátima, houve sete
votos a favor, um voto contra e um voto de abstenção. O elemento da bancada
Movimento Independente Juntos por Aveiro, Jacinta Marlene Cura, fez uma declaração
de voto, sendo que a sua votação (abstenção) foi no sentido de melhorar todos os
serviços e mantê-los a funcionar como estavam. O elemento, Sesnando dos Reis,
também do mesmo partido, fez uma declaração de voto, referindo que votou contra
porque uma vez que as antigas Juntas continuam a funcionar e, que a antiga Junta de
Requeixo está melhor posicionada e oferece melhores condições. ---------------------------Passando ao seguinte ponto: apreciação e votação do Orçamento para o período de
30/09/2013 a 31/12/2013. Isabel Parente do Partido Socialista perguntou se já
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efetuaram algum pagamento com o novo Número de Identificação Fiscal da Junta e,
em que base é que fizeram esses pagamentos. Miguel Silva, do executivo, respondeu
que todas as despesas correntes foram pagas com o dinheiro do banco. Jacinta
Marlene Cura, do partido Movimento Independente Juntos por Aveiro, perguntou se a
conta da Junta de Freguesia tinha saldo e se há despesas para liquidar. Do executivo,
responderam que de acordo com o orçamento das três freguesias extintas houve um
saldo positivo e em Abril será encerrado as contas e posteriormente será dado todas
as informações. Passou-se então à votação com seis votos a favor, zero votos contra e
três abstenções. --------------------------------------------------------------------------------------------No ponto, a primeira Revisão Orçamental, o executivo esclareceu algumas dúvidas
colocadas pelos órgãos e passou-se de seguida com a votação: seis votos a favor, zero
votos contra e três abstenções. ------------------------------------------------------------------------Quanto à apreciação e votação da uniformização da Tabela de Taxas e Licenças, o
executivo esclareceu algumas dúvidas e passou-se à sua votação com algumas
alterações propostas pelos órgãos, assim a votação foi de nove votos a favor, zero
contra e nenhuma abstenção. --------------------------------------------------------------------------Relativamente ao ponto, apreciação e votação da Adesão da Freguesia à ANAFRE, o
Presidente de Junta referiu que a sua adesão tem custos acrescidos mas que seria
vantajoso para a Junta, onde consta informação pertinente. Procedeu-se de seguida à
sua votação com seis votos a favor, dois votos contra e uma abstenção. -------------------No próximo ponto, verificação da conformidade dos Requisitos relativos ao exercício
de funções a meio tempo do Presidente da Junta, Antero Santos, o mesmo esclareceu
o seu ponto de situação. ---------------------------------------------------------------------------------De seguida entrou-se no ponto, apreciação e votação do Regulamento dos Cemitérios
com oito votos a favor, zero votos contra e uma abstenção. -----------------------------------Quanto ao ponto, apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento para dois
mil e catorze, houve alguns esclarecimentos e depois passou-se à votação com sete
votos a favor, um voto contra e uma abstenção. Houve uma declaração de voto por
parte de Isabel Parente do partido Socialista, onde referiu que votou contra porque o
Plano de atividades e Orçamento não tem nada de concreto e é ambíguo para poder
votar a favor e que o executivo deve dar aos elementos deste órgão, o direito de
opinar. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente ao último ponto, apreciação e votação do Mapa de Pessoal, o executivo
informou que está a resolver de forma legal os encargos das funcionárias da antiga
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