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ATA Nº. 2 /2017 

 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de junho de dois mil e dezassete, pelas vinte e uma horas, 

realizou-se a segunda 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 um- Apreciação e votação da Ata nº 1/2017 ----------------------------------------------------- 

Ponto dois- Encerramento do Procedimento Concursal ----------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nesta sessão não estiveram presentes os senhores Sesnando Alves dos Reis e Pedro 

Miguel de Oliveira Teixeira. 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; Lino da Silva Neves, Maria 

Isabel Barros Parente, Jacinta Marlene Marques Martins Cura e Ricardo Manuel Ferreira da 

Silva. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Executivo fez-se representar pelo Presidente, Antero Marques dos Santos, e pelo 

secretário Miguel António Costa da Silva. ----------------------------------------------------------------- 

Antes de iniciar com a intervenção do público fez-se um minuto de silêncio em 

homenagem às vítimas do fogo em Pedrógão Grande. ------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deu-se início à sessão com a intervenção do público. ------------------------------------------------- 

O senhor Gonçalo iniciou por questionar o Executivo sobre as alterações dos transportes 

públicos, os preços e as paragens de autocarro. Referiu também que o parque infantil em 

Nariz foi uma boa iniciativa pelo facto de fazer falta na freguesia. Mencionou que está em 

construção um novo armazém em Nª Sra de Fátima e que nesse espaço existiu outrora um 

parque infantil e questiona o motivo pelo qual esse parque já não existe, lamentando que 

esse espaço seja aproveitado para outros fins. Questiona o motivo da pressa em fazer a 

obra dado que existe um poste de eletricidade na parede. Perguntou também quais as 

obras a realizar e realizadas na freguesia e como se prevê melhorar a segurança rodoviária 

para os peões. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta começou por explicar a questão dos transportes públicos cujos 

horários estão a ser melhorados pouco a pouco. O Executivo está a fazer o possível para 
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melhorar ainda mais em Nariz e Requeixo onde a população tem reclamado e com a sua 

razão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito ao parque infantil em Nariz o Executivo fez o que podia. No mandato 

atual não está prevista a instalação de mais parques infantis, mas poderá haver mais dois 

parques infantis: um em Requeixo e outro em Nª Sra de Fátima. O parque infantil que o 

senhor Gonçalo referiu deixou de existir há mais de quinze anos. ---------------------------------- 

Quanto à construção do muro do armazém, este não está em cima do passeio, está 

afastado com dois metros de acordo com imposição da Câmara Municipal. Se a Junta de 

Freguesia estivesse à espera da retirada do poste ainda não se tinha iniciado a construção 

do armazém. O que se fará é a reposição do poste de eletricidade. -------------------------------- 

Quanto aos passeios pedonais, foram construídos alguns. Está previsto melhoramentos e 

intervenções em vários locais das freguesias no que se refere a passeios, estradas e 

asfaltos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A senhora Sara Neto questionou o Executivo sobre a canalização de gás natural no sentido 

de saber se a Junta de Freguesia pode pressionar para a colocação de novo asfalto nos 

locais onde houve essa intervenção. Pediu esclarecimentos sobre o funcionamento da 

Extensão de Saúde em Nª Sra de Fátima, quais os dias de atendimento e constatando que 

a população está cada vez mais envelhecida se a Junta pode intervir para ter outro tipo de 

serviços de saúde. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à instalação de gás natural o Executivo respondeu que a Junta de Freguesia 

pode pressionar e pedir a intervenção por parte da empresa Galp. Relativamente à 

funcionalidade das Extensões de Saúde o Executivo esclareceu que tanto em Nª Sra de 

Fátima como em Nariz tem trabalhado para que estas duas Extensões não sejam 

encerradas. O Presidente da Junta referiu ainda que houve uma requalificação do posto 

médico em Nª Sra de Fátima com verbas da Junta de Freguesia e que o mesmo também 

será feito no posto médico de Nariz. ------------------------------------------------------------------------ 

De seguida usou da palavra o senhor Pedro Oliveira que questionou o Executivo se as 

freguesias têm funcionalidades diferentes em matéria de Extensões de Saúde. O Executivo 

respondeu que esta Junta de Freguesia tenta fazer o possível para manter tudo a funcionar 

com normalidade garantindo a manutenção dos serviços básicos como por exemplo água, 

luz e serviços administrativos. O senhor Pedro Oliveira questionou ainda sobre a 

intervenção nas ruas e estradas se é da responsabilidade da Junta de Freguesia ou do 

Município. Fazendo parte da Assembleia Municipal a Junta de Freguesia deverá intervir 

nestas situações como por exemplo aquando das intervenções da ADRA. O Presidente 

respondeu que as intervenções nos arruamentos são da responsabilidade do Município. 

Relativamente às intervenções da ADRA, no mandato anterior havia um procedimento 

diferente do atual em que a ADRA informava diretamente as Juntas de Freguesia da 
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realização dos trabalhos. Atualmente a ADRA solicita autorização à Câmara Municipal mas 

não comunica a intervenção à Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------ 

A senhora Maria da Silva Marques perguntou ao Executivo quem é que responsabiliza pela 

limpeza das bermas na Póvoa do Valado porque estamos num tempo crítico de fogos e 

deve-se procurar que os proprietários façam a limpeza dos matos e bermas em zonas de 

habitação. O Executivo informou que o que está dentro das propriedades privadas são os 

próprios proprietários que limpam. Nas bermas a Junta de Freguesia pode intervir e 

informou que irá ao local verificar a situação. ------------------------------------------------------------ 

A senhora Maria da Silva Marques pediu ainda esclarecimentos sobre o abate das árvores 

doentes no largo da Póvoa do Valado. Questionou por que motivo foram abatidas e não 

tratadas e ainda não porque não existem árvores novas em substituição das anteriores. O 

Presidente da Junta informou que foi um engenheiro agrónomo que esteve a verificar o 

estado de saúde das árvores na União de Freguesias e constatou que por fora as árvores 

não apresentavam problemas mas por dentro estavam ocas/podres. O Executivo vai 

questionar junto do município para quando está prevista a reposição das árvores. A 

senhora Maria da Silva Marques questionou também onde são colocados os Editais para as 

reuniões de Assembleia de Freguesia. A Presidente da Assembleia informou que há locais 

pré definidos. Quando coloca os Editais nos locais indicados passado um ou dois dias já 

não estão lá por motivo de roubo. -------------------------------------------------------------------------- 

O senhor João Neto interveio no sentido de dizer que quando são construídos passeios 

estes não estão adaptados para carrinhos de bebés e cadeiras de rodas. No seu entender a 

Junta de Freguesia deveria estar atenta a esta falha. O Executivo reconhece que é uma 

falha e que estará mais atento agradecendo o alerta. -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Presidente da Assembleia de Freguesia decidiu juntar a Comunicação do Presidente com 

o Período antes da Ordem do Dia. -------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Isabel Parente, membro desta Assembleia de Freguesia, lamentou o facto de os 

transportes públicos não prestarem um serviço adequado à população. Quanto aos 

horários não são compatíveis com as necessidades das pessoas. Considera que a Câmara 

de Aveiro está preocupada em mostrar obras e festas em Aveiro e no entanto o munícipe 

é posto de parte. Para Nariz é essencial o transporte público funcionar adequadamente 

entre as freguesias porque não há autocarro de Nariz para Nª Sra de Fátima, por exemplo, 

e alguns percursos são bastante longos até chegar a Aveiro. ----------------------------------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia informou que tem conhecimento deste facto e que os 

horários estão desfasados. O assunto foi discutido e houve inclusivamente um abaixo-

assinado no sentido de melhorar os horários. A senhora Isabel Parente perguntou também 

para quando está prevista intervenção na Rua Prof. Belarmino Nunes porque há zonas que 
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não têm passeio pedonal. O Executivo esclareceu que onde há lugar para construir passeio 

irá ser colocado se houver condições. ---------------------------------------------------------------------- 

O senhor Ricardo Silva, membro desta Assembleia de Freguesia, questionou por que 

motivo não há investigações da Câmara Municipal a empresas como a AveiroBus e 

inclusivamente participa na administração dessas empresas. Considera que é tudo uma 

questão de interesses porque a AveiroBus não passa nos espaços da periferia como Nariz. 

Sobre o muro do senhor Manuel Neto questionou se a Junta de Freguesia cumpriu com o 

que estava prometido. Relativamente ao muro do senhor Manuel Neto, o Executivo 

respondeu que está em standby. A Câmara Municipal ainda não comunicou à Junta de 

Freguesia a autorização para a realização dos trabalhos. Por sua vez, a Junta de Freguesia 

está em constante comunicação com o proprietário que até cede mais dois metros para o 

passeio além do muro (isto se a Câmara Municipal colaborar também). A Junta de 

Freguesia assume a responsabilidade dos trabalhos assumidos por Executivos anteriores, 

mas a Câmara Municipal também deve tratar da parte que é da sua competência. ----------- 

O senhor Ricardo mencionou ainda que na comunicação do presidente refere-se a garantia 

de fornecimento de energia elétrica, água e saneamento nas Extensões de Saúde de 

Requeixo e Nariz. Questiona quem fornece esse abastecimento em Nª Sra de Fátima. O 

Executivo esclareceu dizendo que quem assume esses serviços na Extensão de Saúde de 

Nª Sra de Fátima é o próprio Aces. -------------------------------------------------------------------------- 

Outra questão colocada pelo senhor Ricardo Silva foi sobre o apoio sénior. Questiona por 

que motivo não se alarga para os outros locais e só existe em Requeixo este tipo de apoio. 

Recorda que foi referido em reuniões anteriores alargar esse apoio, mas Nariz e Nª Sra de 

Fátima continuam a não ter. Outro assunto remete para o Parque de Nariz no que se 

refere ao parque infantil. Considera que foi uma obra bem feita e um bem necessário para 

a população. Do seu ponto de vista a Junta de Freguesia fez em Nariz por ser um local 

apropriado. No entanto, verifica na comunicação do presidente que há mais obras 

realizadas noutros locais. Em Nariz continua a existir espaços que necessitam de 

intervenção como por exemplo o espaço de estacionamento junto ao parque que muitas 

vezes é confundido com a estrada, no Paraíso e os arruamentos dentro da localidade. O 

Executivo referiu que o parque infantil foi construído naquele local por ter as condições 

necessárias para a sua implantação em comparação aos outros locais. --------------------------- 

Outro assunto que o senhor Ricardo Silva pediu esclarecimentos está relacionado com o 

Procedimento Concursal. Questiona se essas pessoas são funcionários da Junta de 

Freguesias ou se são assalariados. O Executivo respondeu que são funcionários do quadro. 

Assim, o senhor Ricardo Silva afirmou que o senhor Gouveia (o coveiro) não pode cobrar 

aos fregueses pelos seus serviços tendo devolvido o dinheiro que foi pedido a proprietário 

de sepultura. Terão que ver os valores de taxas e licenças atribuídas e se for preciso 

alterar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A senhora Jacinta Marlene Cura, membro desta Assembleia de Freguesia, começou por 

saudar e agradecer as intervenções críticas e construtivas dos fregueses pois considera 

que são as participações ativas de todos que contribuem para construir melhor e a que se 

chama o bem comum. Manifestou a sua solidariedade com os problemas aqui expostos e 

enquanto membro desta Assembleia de Freguesia solicitou ao Executivo uma resposta 

célebre e pró ativa aos problemas apresentados e que afetam todos nós. Deu os parabéns 

ao Executivo pelo equipamento instalado em Nariz, mas solicitou uma participação mais 

ativa do Executivo na resolução dos problemas nomeadamente dos transportes públicos e 

dos arranjos das vias de comunicação já apresentados. Solicita também esclarecimento 

acerca da proposta sobre o IMI apresentada e aprovada nesta Assembleia de Freguesia 

relativamente à reposição do desconto para os cidadãos das freguesias periféricas, 

nomeadamente a nossa, que foi retirado pelo atual Presidente da Câmara Municipal. 

Relativamente à situação do muro que foi falado nesta reunião e que diz respeito ao 

freguês que esteve presente na última reunião ficou sem saber o que foi realmente feito e 

se reuniram na Câmara Municipal. O Executivo esclareceu que relativamente ao muro 

ficou a aguardar pela resposta ao pedido feito pelo proprietário e será oportunamente 

informado pela Câmara Municipal. Quanto à questão do IMI, o Executivo informou que 

enviou a proposta da Assembleia de Freguesia e posteriormente enviou também um email 

sobre o mesmo assunto e até este momento não houve qualquer resposta a este pedido 

por parte da Câmara Municipal. ----------------------------------------------------------------------------- 

A senhora Jacinta Marlene Cura afirmou que é uma falta de educação cívica por parte da 

Câmara Municipal e que esse assunto merece resposta. Referiu também que o Executivo 

tem voz para participar nas Assembleias Municipais podendo discutir lá essa questão. O 

assunto do IMI será discutido no novo orçamento para 2018. Este ano não haverá 

alteração e os valores estão fixados. A senhora Jacinta Marlene Cura propôs novas formas 

de luta e mais participação ativa por parte da Junta de Freguesia para resolver os 

problemas da Freguesia. O Executivo informou que a 1 de outubro haverá eleições 

autárquicas e logo se vê o que se pode fazer. ------------------------------------------------------------ 

O senhor Lino Neves, membro desta Assembleia de Freguesia, entregou à Presidente da 

Assembleia o documento para anexar a esta ata onde consta a sua intervenção nesta 

reunião. O Executivo agradeceu pela informação e as críticas. -------------------------------------- 

Ponto um- Apreciação e votação da Ata nº 1/2017 ----------------------------------------------------- 

A Presidente da Assembleia informou que na ata há uma correção a fazer no que diz 

respeito ao Secretário. Tem que ser alterado porque a secretária Cristina Dias não esteve 

presente e foi substituída pelo membro desta Assembleia Pedro Teixeira. Foram feitas 

algumas alterações. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi pedido pelo membro da assembleia Ricardo Silva que as atas fossem enviadas com 

uma semana de antecedência em vez de dois dias como foi dito e registado em atas 
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anteriores. Assim poderá enviar as devidas correções com antecedência e apresentar as 

atas nas reuniões já corrigidas para serem aprovadas. Refere que neste mandato não 

foram enviadas aos membros da mesa as atas corrigidas em Assembleia de Freguesia. ------

A Presidente da Assembleia decidiu que a ata seria votada na próxima reunião com as 

devidas alterações e novamente enviada para ser aprovada. ----------------------------------------

Ponto dois- Encerramento do Procedimento Concursal -----------------------------------------------

O Executivo informou que foi encerrado o processo de Procedimento Concursal no dia 1 

de Junho. Os candidatos admitidos passam a ser funcionários públicos e consegue-se 

assim legalizar os postos de trabalho destas pessoas na Junta de Freguesia. A senhora 

Amorosa Barros em Nariz fica com a situação regularizada como prestadora de serviços. --- 

A senhora Isabel Parente, membro desta Assembleia de Freguesia, questionou o Executivo 

se num próximo mandato as freguesias voltam a serem separadas como ficará a situação 

dos funcionários. O Executivo informou que o governo não pretende fazer alterações nas 

Juntas de Freguesia. Por outro lado, se isso viesse a acontecer, essa situação dos 

funcionários teria que ser estudada entre as novas Juntas de Freguesia que possam surgir. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião de Assembleia. ------------------- 

 

A Presidente da Assembleia de Freguesia 

 

Sofia Alexandra Vieira de Melo Santos Silva 

 

A Primeira Secretária 

 

Cristina Maria Nunes Dias 

 

 

O Segundo Secretário 

 

Manuel Gaspar Lopes da Silva 






