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

 

 ATA N.º 5/2019 

Ao décimo nono dia do mês de dezembro de dois mil e dezanove realizou-se a quarta sessão 
ordinária da assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no 
edifício da extinta Junta de Freguesia de Nariz. --------------------------------------------------------------- 

Presidiu à reunião o Presidente da Assembleia de Freguesia, Nuno Alexandre de Almeida, 
apoiado pela Primeira Secretária Judite Maria Laranjeira Dias. Estiveram presentes os 
membros da Assembleia Lino da Silva Neves, Pedro Miguel de Oliveira Teixeira, Rafael Lopes, 
Adélio Silva, Higino Póvoa e Sara Neto. -------------------------------------------------------------------------- 

O senhor Presidente da Assembleia informou da substituição da Segunda Secretária, Cristina 
Maria Nunes Dias, pela candidata em sucedâneo da Lista Aliança com Aveiro, senhora Eliana 
Marlene Simões Ferreira. No entanto, prescinde de Segunda Secretária para apoio à reunião. -- 

A Junta de Freguesia fez-se representar pelo presidente Miguel António Costa da Silva e pelos 
vogais Ana Cristina Pinheiro Rodrigues (Secretária) e Carlos Alberto Martins Nunes 
(Tesoureiro). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelas 20:30 horas o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião que teve a ordem de 
trabalhos constantes 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 

Apreciação e votação da Ata nº 3/2019 

O Presidente da Mesa decidiu proceder à apreciação e votação da ata nº 3/2019. Após a sua 
apreciação procedeu-se à sua votação tendo sida aprovada por unanimidade. ---------------------- 

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia 

Ponto 2 - Apreciação e votação do Plano de Atividades 2020 

Ponto 3 - Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano 2020. 

Ponto 4 - Apreciação e votação da Tabela de Taxas e Licenças 2020. 

Ponto 5 - Apreciação e votação do Mapa de Pessoal 2020 

Deu-se início à sessão com a intervenção do Público: 

O senhor Joaquim Manuel Ferreira começou por elogiar a realização das obras em Requeixo. 
Aproveitou também para enaltecer a edição do Boletim Informativo da Freguesia. No entanto, 
faz dois reparos designadamente a não inclusão do Grupo Animador, Cultural e Etnográfico de 
Requeixo (Museu da Terra) bem como da Associação Desportiva de Requeixo. Solicitou que, 
numa próxima edição, seja dada a oportunidade de estas Associações de se apresentarem. ----- 

O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer o senhor Joaquim Ferreira. Agradece os 
elogios relativamente às obras em Requeixo e informa que as mesmas serão concluídas no 
primeiro semestre de 2020. Relativamente à edição do Boletim Informativo agradece o seu 
reparo. Porém, esclarece que as associações sem atividade não foram convidadas para esta 
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edição tendo, no entanto, ficado o compromisso de as mesmas participarem no próximo 
Boletim. A respeito do Boletim esclarece ainda que os textos mencionados no espaço das 
Associações são da exclusiva responsabilidade das mesmas. ---------------------------------------------- 

Período Antes da Ordem do Dia ---------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Teixeira toma da palavra para solicitar esclarecimentos acerca da Rua Direita de Verba 
pois no local existem tampas de água salientes. Pretende ainda saber o ponto de situação 
relativamente ao salão de eventos de Nariz. ------------------------------------------------------------------- 

Lino Neves interveio para desejar um Feliz Natal a todos os presentes. -------------------------------- 

Adélio Silva toma a palavra para questionar para quando a intervenção na Urbanização do 
Chão Velho pois, na sua opinião, é uma obra de grande necessidade. ---------------------------------- 

Rafael Lopes usa da palavra e inicia a sua intervenção parabenizando o Executivo por tentar 
avançar com a execução de loteamentos na Rompida e na Areosa. Informou ainda o Executivo 
dos vários acidentes ocorridos na Freguesia causados pelas intempéries registadas nos últimos 
dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta toma a palavra para informar o senhor Pedro Teixeira de que o projeto 
inicial da obra na Rua Direita de Verba sofreu alterações relativamente ao escoamento de 
águas porque houve um proprietário não permitiu acesso ao seu terreno. Assegura que a 
Câmara Municipal de Aveiro está a tentar satisfazer todos os pedidos dos moradores sendo 
que houve necessidade de proceder a alguns ajustes. Quanto ao salão de eventos de Nariz é 
uma obra cuja execução está planeada para o ano 2020. --------------------------------------------------- 

Agradeceu os votos do senhor Lino Neves desejando-lhe também Festas Felizes. Concordou 
com o senhor Adélio Silva sobre a necessidade de intervenção na Urbanização do Chão Velho. 
A esse respeito, aliás, informou ainda que está assumido pela Câmara Municipal de Aveiro 
iniciar os trabalhos em 2020. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Por último esclarece o senhor Rafael Lopes dizendo que o loteamento está contemplado no 
Plano de Atividades para 2020 e que o Executivo já tem conhecimento de alguns incidentes na 
Freguesia resultantes das intempéries, os quais logo que possível irão ser apoiados dentro das 
possibilidades da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------- 

Período Ordem do dia ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 1 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia. ---------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia toma a palavra e inicia a sua intervenção por esclarecer 
quais as obras realizadas na Freguesia durante o ano de 2019. Destacou também algumas 
iniciativas do Executivo nomeadamente a visita a todas as IPSS’s (Instituições Particulares de 
Solidariedade Social) da Freguesia para ter conhecimento das suas necessidades e encontrar 
uma forma de as poder ajudar. Visitou-se também todas as Extensões de Saúde. Além destas 
iniciativas informa que o Executivo está em contacto permanente com as Freguesias vizinhas 
de forma a encontrar uma solução para a eliminação da praga do jacinto de água com a 
finalidade de conseguir a sua erradicação. --------------------------------------------------------------------- 

Para finalizar a sua intervenção neste informa que o projeto do Fundo Recomeçar foi concluído 
com a aquisição de novo trator e venda do antigo. ----------------------------------------------------------- 

Higino Póvoa usa da palavra para questionar o Executivo sobre a adjudicação da obra na Ponte 
de Requeixo ao que o senhor Presidente da Junta responde que a mesma é de inteira 
responsabilidade da Câmara Municipal de Aveiro. ----------------------------------------------------------- 
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Rafael Lopes intervém para fazer uma sugestão, no seu entender, de interesse público. Sugere 
afixar informação sobre a vespa asiática e a publicação no Boletim Informativo da Freguesia. --- 

Ponto 2 - Apreciação e votação do Plano de Atividades 2020 -------------------------------------------- 

1. Obras e Reparações; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 . Estradas e Arruamentos; ----------------------------------------------------------------------------------------  

Rafael Lopes usa da palavra questionando o Executivo sobre a construção de um espaço 
coberto no exterior no Cemitério de Requeixo uma vez que em Nariz já existe e está previsto 
para Nossa Senhora de Fátima. Questiona ainda sobre o ponto de situação da requalificação 
do moinho da Sanguinheira. Pretende também ser esclarecido qual a razão do Centro 
Municipal do BTT ser transferido para o Carregal. Por último questionou se se confirma o abate 
de plátanos na Póvoa do Valado. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Higino Póvoa relembrou o mau estado da Rua da Cancelada em Requeixo e alertou para o fato 
das rotundas existentes na Freguesia não terem iluminação. Questionou ainda o Executivo 
sobre o acompanhamento das obras na EN235. -------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta toma a palavra para esclarecer o senhor Rafael Lopes informando que 
não está previsto a construção de espaço coberto no Cemitério de Requeixo para a prática de 
cerimónias fúnebres porque não existe espaço para o efeito. Relativamente ao Moinho da 
Sanguinheira explica que não é uma situação simples de resolver pelo fato de o mesmo ter 
dois proprietários: a Junta de Freguesia e um particular. Para a reabilitação do mesmo será 
proposto ao segundo proprietário a assinatura de um protocolo que permita a visita do público 
em geral. Quanto à transferência do Centro Municipal do BTT para o Carregal deve-se ao facto 
de dar utilidade ao Polidesportivo existente, embora inacabado. O Executivo irá trabalhar em 
harmonia com a Associação dos Amigos do Parque da Pateira do Carregal no sentido de 
proceder ao acabamento da obra e assim incentivando a prática do desporto. Relativamente 
ao abate de árvores na Póvoa do Valado, nunca essa questão foi colocada. --------------------------- 

O Presidente da Junta manifestou ainda o seu contentamento por, finalmente, a obra na 
EN235 ter iniciado. Informou o senhor Higino Póvoa que no próximo dia 7 de janeiro o 
Executivo irá reunir com a IP – Infraestruturas de Portugal para debater algumas lacunas 
existentes no que respeita à segurança dos peões, nomeadamente a necessidade de 
construção de mais passeios. --------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Ambiente e Turismo; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Higino Póvoa toma a palavra para solicitar esclarecimentos sobre o lugar exato da construção 
do Jardim do Foral de Requeixo. Por sua vez, Rafael Lopes questiona o Executivo sobre o ponto 
de situação da via ciclável e pedonal entre os parques ribeirinhos de Carregal e Requeixo. ------- 

O Presidente da Junta usa da palavra e esclarece o senhor Higino Póvoa sobre a localização do 
Jardim do Foral de Requeixo. O mesmo vai ser construído numa propriedade da Junta de 
Freguesia existente da Rua de S. Paio. O espaço envolvente será também requalificado. Ao 
senhor Rafael Lopes esclarece que o Programa Polis é responsável pela construção da via 
ciclável e pedonal. Vai ser lançado novo concurso para a finalização da obra, uma vez que a 
primeira empresa responsável pela sua construção faliu. -------------------------------------------------- 

4. Imobilizado Corpóreo; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Higino Póvoa toma a palavra para questionar qual a utilização da escola da Taipa, uma vez que 
é propriedade da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------
Rafael Lopes felicita pela promoção do loteamento da Rompida e partilha da preocupação do 
senhor Higino Póvoa relativamente à escola da Taipa. ------------------------------------------------------ 
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Pedro Teixeira toma a palavra para questionar o Executivo quanto à aquisição de terreno para 
a realização de festejos em Verba. -------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta esclareceu o senhor Higino Póvoa relativamente à escola da Taipa. O 
espaço interior está ao serviço do Grupo Animador, Cultural e Etnográfico de Requeixo (Museu 
da Terra) com o acondicionamento do espólio. O espaço exterior está ao serviço da 
comunidade local, nomeadamente das comissões de festas de Nossa Senhora da Alumieira. O 
alargamento da entrada, designadamente a retirada do portão, foi autorizado pelo Executivo 
para facilitar a entrada do bar ambulante. É intenção do Executivo, logo que seja retirado o 
espólio do Museu, requalificar a escola e colocá-la ao uso da população. Agradeceu também o 
reconhecimento do senhor Rafael Lopes e esclareceu que o loteamento da Rompida está 
pensado de forma a tentar conseguir investidores e, assim, trazer mais pessoas para a 
Freguesia. Relativamente à questão do senhor Pedro Teixeira reconhece que a aquisição de 
um terreno em Verba para a realização de festejos é uma necessidade. O Executivo irá tentar 
perceber o valor do terreno onde atualmente são realizados os festejos de forma a fazer uma 
proposta justa e adquirir o mesmo.  ------------------------------------------------------------------------------ 

5. Cultura e Desporto; ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Higino Póvoa interpela o Executivo sobre a reformulação do projeto do Museu da Terra em 
Requeixo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rafael Lopes enalteceu o fato de o plano de atividades de 2020 contemplar a valorização 
histórica da Mamoa. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer o senhor Higino Póvoa relativamente ao 
projeto do Museu da terra informando que este foi reformulado porque a nova versão 
contempla a obra e a exposição. ---------------------------------------------------------------------------------- 

6. Educação, Saúde e Acão Social; -------------------------------------------------------------------------------- 

Sara Neto toma a palavra para sugerir que sejam aproveitadas as edições do Boletim 
Informativo da Freguesia com informações úteis nomeadamente para informar a cedências de 
espaços e equipamentos para formações, de forma a promover a sua divulgação. Sugeriu 
também a realização de protocolos com laboratórios de análises clínicas para serem efetuadas 
recolhas na Freguesia. Para finalizar a sua intervenção questionou o Executivo sobre o ponto 
de situação da Loja Social de Nariz. ------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta Miguel Silva responde às questões da senhora Sara Neto. Agradece as 
suas sugestões e informa que, atualmente, o serviço de recolha de sangue já é efetuado em 
Requeixo. No entanto, procurar-se-á o alargamento a toda a Freguesia. Relativamente à Loja 
Social, o ponto se situação é exatamente o mesmo não havendo ainda autorização para 
avançar por parte do Município. ---------------------------------------------------------------------------------- 

7. Organização Administrativa Recursos Humanos; --------------------------------------------------------- 

Higino Póvoa questionou o Executivo relativamente o aumento das despesas com o pessoal. – 

Relativamente a esta questão o Presidente da junta informa que prestará os devidos 
esclarecimentos aquando da análise do Mapa de Pessoal. ------------------------------------------------- 

8. Transportes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Teixeira usa da palavra para questionar o Executivo sobre instalação sistema de 
transporte a pedido. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente a esta questão o Presidente da Junta esclarece que esta alteração está incluída 
em medida do âmbito da CIRA que consiste na introdução de carrinhas de nove lugares para 
fazer o transporte a pedido entre os diversos lugares da Freguesia. ------------------------------------- 

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

Após a análise do Plano de Atividades para 2020 procedeu-se à votação do ponto número dois 
da agenda de trabalhos tendo sido o mesmo aprovado por maioria com sete votos a favor e 
duas abstenções. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ponto 3 - Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano 2020 ------------ 

Higino Póvoa intervém para fazer algumas observações acerca do Orçamento para 2020. Da 
sua análise concluiu uma redução no Orçamento no valor de cerca de cinquenta e nove mil 
euros. Pretende saber onde o Executivo pretende alcançar receita de forma a combater esta 
redução e conseguir realizar as obras projetadas. Questionou também o aumento nos 
encargos com o pessoal. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta toma a palavra e esclarece que 2019 é um ano atípico em matéria de 
projeção de Orçamento pois está ainda por definir a Delegação de Competências do Município 
para com a Junta de Freguesia. Adianta que o Orçamento apresentado é o possível neste 
momento e que num futuro próximo terá que ser apreciada a revisão a este Orçamento.  
Relativamente às despesas com o pessoal esclarece que, caso se verifique a contratação de 
pessoas ao abrigo do CEI (Contrato Emprego Inserção), facilmente os encargos com o pessoal 
aumentam. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Após a apreciação do Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2020 procedeu-se à votação 
do ponto número três da agenda de trabalhos tendo sido o mesmo aprovado por maioria com 
sete votos a favor e duas abstenções. ---------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 - Apreciação e votação da Tabela de Taxas e Licenças 2020 ----------------------------------- 

O Presidente da Junta toma a palavra para esclarecer algumas questões em matéria de taxas e 
licenças para 2020. Realça a alteração do preço de terreno, por metro quadrado, nos 
Cemitérios da Freguesia com a finalidade de construção de capelas; a alteração de utilização 
de columbários (existe agora a possibilidade de compra ou aluguer); a atribuição de um valor 
fixo de aluguer de espaços públicos sob a gestão da Junta de Freguesia para a realização de 
eventos privados, sendo que para as pessoas não residentes na Freguesia o valor é mais 
elevado; o aluguer de espaço para a realização de ginástica sénior que passa a ser gratuito. ----- 

Após a apreciação da Tabela de Taxas e Licenças para 2020 procedeu-se à votação do ponto 
número quatro da agenda de trabalhos tendo sido o mesmo aprovado por maioria, com sete 
votos a favor e duas abstenções. ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 - Apreciação e votação do Mapa de Pessoal 2020 ------------------------------------------------ 

O Presidente da Junta usa da palavra para prestar alguns esclarecimentos no que respeita ao 
Mapa de Pessoal para 2020. Explica que neste momento existem seis pessoas no quadro da 
Junta de Freguesia, nomeadamente uma Técnica Superior em mobilidade intercarreira. Essa 
pessoa que se encontra em regime de mobilidade consolidará a sua categoria em 2020, em 
função da análise do Executivo. Para além disso, a Freguesia dispõe de uma Assistente Técnica 
e uma Assistente Operacional que exercem funções administrativas e três Assistentes 
Operacionais que exercem funções no exterior. É pretensão do Executivo no ano de 2020 
aumentar os números de pessoas no quadro de pessoal para oito elementos. ----------------------- 
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Após a apreciação do Mapa de Pessoal para 2020 procedeu-se à votação do ponto número 
cinco da agenda de trabalhos tendo sido o mesmo aprovado por maioria com sete votos a 
favor e duas abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Para finalizar o senhor Presidente da Junta agradeceu o esforço de todos durante o ano de 
2019. Relembrou a enorme perda do nosso grande amigo Antero Santos e desejou um Bom 
Natal a todos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais assuntos 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 


