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ATA EM MINUTA
--------- Ao décimo oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte realizou-se a quarta
sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, no
Centro Social de Requeixo dando seguimento às normas de seguranças impostas pela DGS
(Direção Geral de Saúde). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 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 da Assembleia Eliana
Ferreira, Rafael Lopes, Pedro Teixeira, Lino Neves, Sara Neto e Higino Póvoa. -------------------------------- Pelas 20:30 horas, o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião. --------------------------------- A Junta de Freguesia fez-se representar pelo seu Presidente Miguel António Costa da
Silva, pela vogal Ana Cristina Pinheiro Rodrigues (Secretária) e pelo Vogal Carlos Alberto
Martins Nunes (Tesoureiro). ------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida o Presidente da Mesa leu a ordem de trabalhos constante da convocatória
para esta Reunião Ordinária que a seguir se transcreve: ----------------------------------------------------Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia -----------------Ponto 2 - Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competências entre a Câmara
Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra. de Fátima e Nariz
no âmbito Apoio Extraordinário às Juntas de Freguesia - apoio logístico e
financeiro extraordinário às Juntas de Freguesia (ações de Combate à Pandemia do
Covid) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Apreciação e votação da proposta de utilização de imagem de marca nos
documentos oficiais da Junta de Freguesia -----------------------------------------------------Ponto 4 - Apreciação e votação do Plano de Atividades 2021 -------------------------------------------Ponto 5 - Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano 2021 ------------Ponto 6 - Apreciação e votação da Tabela de Taxas e Licenças 2021 ----------------------------------Ponto 7 - Apreciação e votação do Mapa de Pessoal 2021 ------------------------------------------------Ponto 8 - Verificação da obrigatoriedade da realização de descontos para a Segurança Social
relativamente ao exercício de funções a meio tempo pelo Presidente da Junta de
Freguesia --------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 9 – Proposta de autorização prévia genérica para assunção de compromissos
plurianuais. ------------------------------------------------------------------------------------------------Foi colocada em apreciação e votação a ata n º 4/2020 de 04 de setembro, tendo sida
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Deu-se início à sessão com a intervenção do Público tendo sido dada palavra aos
senhores Gonçalo Gonçalves, Carlos Lima, Pedro Oliveira e Manuel Pinheiro. O senhor
Presidente da Junta prestou os devidos esclarecimentos. --------------------------------------------------
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--------- Gonçalo Gonçalves expôs o seu descontentamento relativamente à falta de debate,
nas Assembleias de Freguesia, de assuntos mais relevantes. Informou o Executivo que a
iluminação pública apaga às 7h00, ficando as ruas completamente às escuras. Relativamente à
descaracterização das Fontes existentes na freguesia, assunto debatido na última Assembleia
de Freguesia, refere que agora compreende. É do seu entendimento que, na maioria dos
casos, essa descaraterização não se aplica. No entanto, há uma ou outra Fonte que sofreu
pequenas alterações. Demonstra o seu contentamento por existir em Requeixo fibra ótica de
telecomunicações, embora disponível apenas para algumas operadoras. Pretende saber se há
desenvolvimento relativamente à limpeza dos jacintos, assim como a construção dos
passadiços. Demonstra o seu descontentamento na solução escolhida na passagem de peões
na Bica (Estrada Nacional 235) pois não considera ser a melhor solução. Teve conhecimento
que a Linha do Vouga vai ter um investimento de melhoramento e pretende saber se o
Executivo tem conhecimento desse investimento. ------------------------------------------------------------------- Carlos Lima questionou o Executivo sobre a possibilidade de colocar no Boletim
Informativo o valor gasto em cada obra. Teve conhecimento que a rua onde habita irá entrar
em obras, precisamente através do Boletim Informativo, e pede alguns esclarecimentos sobre
a obra. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pedro Oliveira manifestou-se em nome do partido que representa, Partido Socialista PS, dizendo que o seu partido defende a verdade, coerência e luta pelo interesse das pessoas.
Afirma ainda que o PS não se deixa enganar por promessas vazias. Assim, é contra o
encerramento de escolas. É completamente defensor de escolas de proximidade, razão pela
qual considera que o Executivo deve ter uma atitude firme a não concordar com tudo o que a
Câmara Municipal quer. Defende também o direito à saúde e transportes de qualidade para a
população. No que se refere à saúde, o PS teve o cuidado de falar com o senhor Pedro
Almeida, do Aces Baixo Vouga, e teve a informação por parte do mesmo que o Executivo da
Junta de Freguesia não fez qualquer diligência relativamente à situação do posto médico.
Pretende ainda saber se o Executivo tem algum interesse em comprar o terreno junto à Capela
da Póvoa do Valado, uma vez que se consta essa aquisição. Para finalizar critica o Executivo
pela execução de um muro a um proprietário que, numa fase inicial da obra, não cedeu
terreno para domínio público. --------------------------------------------------------------------------------------------- Manuel Pinheiro pretende saber se o Executivo tem conhecimento sobre o ponto da
situação do abaixo-assinado que defende a continuidade de funcionamento da Extensão de
Saúde em Requeixo. Alertou o Executivo para a existência de vários buracos em Requeixo,
constituindo uma ameaça para a população, assim como o mau estado de um caminho rural,
no Carregal, causado pelos madeireiros. Para finalizar a sua intervenção desejou um bom Natal
para todos os presentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O senhor Presidente da Junta prestou os seguintes esclarecimentos. -------------------------------- Relativamente à iluminação pública informou que a mesma é da competência da
Câmara Municipal de Aveiro. Porém, vai registar o seu reparo e analisar. Quanto à intervenção
nas Fontes existentes na Freguesia refere, com contentamento, que o trabalho realizado no
melhoramento das mesmas é de imensa importância para a valorização de património e que
foi levado em consideração todo o traço original das mesmas. Foi com grande satisfação que
recebeu a notícia da existência de fibra ótica de telecomunicações em Requeixo.
Relativamente à praga dos jacintos informa que existe um protoloco celebrado entre a Agência
Portuguesa do Ambiente – APA e as Câmaras Municipais de Aveiro, Águeda e Oliveira do Bairro
para supressão dos mesmos. A construção dos passadiços vai finalmente avançar logo que as
condições climatéricas o permitam. Já sobre a travessia da Bica, informa que está a ser
requalificado um caminho, contíguo à Fonte das Hortas, para que as pessoas possam circular
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nos dois sentidos com alfaias agrícolas. Para finalizar os esclarecimentos ao senhor Gonçalo,
informa que não tem conhecimento fiável sobre a requalificação da Linha do Vouga.
--------- Ao senhor Carlos Lima informou que efetivamente a Rua do Chão do Minhoto em
Requeixo vai ser intervencionada, não sabendo responder para já em que moldes. Agradece a
sugestão para ser colocado no Boletim Informativo as despesas das obras. ----------------------------------- Quanto à intervenção do senhor Pedro Oliveira relembra que as escolas da Taipa e
Carregal encerraram no decorrer do mandato do PS na Câmara Municipal de Aveiro. Assim, até
ao momento, a Junta de Freguesia não encerrou qualquer escola. Elucida também o senhor
Pedro Oliveira de que a Junta de Freguesia não gere os centros de saúde, que é da
competência do Aces Baixo Vouga. Esclarece que é completamente falsa a informação por
parte do Diretor Penhor Pedro Almeida. Relativamente à aquisição de terreno junto à Capela
da Póvoa do Valado informa que apenas está no horizonte do Executivo da Junta de Freguesia
e da Câmara Municipal de Aveiro a requalificação da envolvência da mesma. Relativamente à
execução de um muro particular na EN235 esclarece que a obra é da inteira responsabilidade
das Infraestruturas de Portugal - IP. No entanto, o proprietário em questão, numa fase inicial
da obra não foi contactado pela empresa a fim de ceder terreno pelo que a Junta de Freguesia
propôs-se a interceder para resolver a situação, o que veio a acontecer com sucesso. --------------------- Relativamente à intervenção do senhor Manuel Pinheiro informa que ainda não tem o
feedback do abaixo-assinado, sendo que o mesmo já foi enviado. Agradece o reparo
relativamente à existência de buracos junto à paragem de autocarro. No entanto, o mesmo
está aberto porque vai ser colocado um painel de publicidade. Sabe também do mau estado de
alguns caminhos rurais. O Executivo repara e os madeireiros danificam. Quando conseguem
identificar os mesmos pedem intervenção da Polícia Municipal. ------------------------------------------------- No período antes da Ordem do Dia foi dada a palavra à mesa. Intervieram os
membros da Assembleia Rafael Lopes, Higino Póvoa, Sara Neto e Lino Neves. Prestados os
devidos esclarecimentos por parte do senhor Presidente da Junta procedeu-se à apreciação e
votação dos assuntos constantes na Ordem do dia. ------------------------------------------------------------------ Rafael Lopes pretende saber se o processo de negociação para alargamento da Rua da
Lavoura avançou ou não. Sugeriu mudanças de alguns caixotes de lixo na mesma,
especificamente um que está na curva. Alertou para a falta de limpeza das faixas de
combustível. Para finalizar a sua intervenção falou da grande importância da Grande Rota da
Ria e da construção de um parque de lazer junto à ponte de ferro da Taipa, assim como a
ligação do mesmo a Requeixo.
--------- Higino Póvoa voltou a falar da Rua da Cancelada. Neste momento, além de ser difícil
circular na mesma quer seja de carro quer seja a pé, é também uma questão de saúde pública.
Para atestar a sua preocupação entrega fotos que serão anexadas a esta ata. Concorda com a
preocupação de Gonçalo Gonçalves no que diz respeito à iluminação pública. Fala também da
sua satisfação da existência de fibra ótica em Requeixo. Para finalizar questionou o Executivo
sobre o controlo analítico da água nas Fontes da freguesia. ------------------------------------------------------- Sara Neto expõe a sua preocupação quanto à falta de condições de segurança na Rua
do Barroca. As valetas estão cada vez mais fundas e não têm sinalização nem iluminação. Para
as pessoas que não conhecem o local, o perigo é ainda maior. Pretende saber, de uma vez por
todas, se é válida a sinalização de proibição de estacionar existente na Rua do Cabeço da
Lavoura em Mamodeiro. Para finalizar manifesta o seu orgulho na participação da recolha de
assinaturas para o abaixo-assinado com a finalidade de manter em funcionamento as
Extensões de Saúde da Freguesia. Salienta o esforço de toda a Assembleia e do Executivo.
Acima de todas as diferenças ficou bem explícito o interesse da população. --------------------------
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--------- Lino Neves questiona o Executivo se já existe resposta por parte do Aces Baixo Vouga
relativamente à retirada dos equipamentos da Extensão Saúde de Requeixo, uma vez que tem
informação de que, alguns deles, foram oferecidos pela população. No seu entender a
empreitada da obra dos passadiços entre os Parques Ribeirinhos de Requeixo e do Carregal
decorre há demasiado tempo. Pretende também saber se ainda está nos horizontes do
Executivo erguer um memorial relacionado com o Foral concedido à Freguesia de Requeixo.
Disse ainda que, quando foi apresentado o projeto do Museu da Terra pelo senhor Presidente
da Câmara Municipal de Aveiro, não consegui perceber qual a intervenção que pretendem
levar a efeito na Residência Paroquial. Pede esclarecimentos sobre esse assunto. Para finalizar
expressou os votos de um Feliz Natal para todos os presentes. --------------------------------------------------- O Presidente da Junta usa da palavra para esclarecer os membros da mesa. ----------------------- Quanto à intervenção de Rafael Lopes esclareceu que está previsto o alargamento na
Rua da Lavoura em Requeixo. Agradeceu o reparo para a mudança do caixote do lixo.
Relativamente às faixas de combustível nas bermas informa que não houve intervenção no
ano passado porque a vegetação não exigia. Concordou que faz todo o sentido ligar o futuro
parque de lazer da ponte de ferro da Taipa a Requeixo. ------------------------------------------------------------ Ao senhor Higino Póvoa esclarece que a requalificação da Rua da Cancelada está
prevista desde 2013. Tem insistido junto da Câmara Municipal para que seja resolvido o
problema que se arrasta há demasiado tempo. Sobre o controlo analítico da água informa que
todas as Fontes têm indicação de água não potável, com exceção de duas: a Fonte do Cosme e
a Fonte da Cilha que são controladas. ----------------------------------------------------------------------------------- Informou ainda Sara Neto de que a Rua do Barroca irá ser intervencionada quando se
der o início à construção do estacionamento do Cemitério do Viso. Quando à sinalização
existente na Rua do Cabeço em Mamodeiro está difícil inverter a situação da sinalização
colocada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Por último, informa Lino Neves deque não tem qualquer resposta por parte das Aces
Baixo Vouga relativamente ao abaixo-assinado, assim como à retirada do material,
supostamente oferecido pela população local pois não existe inventário do mesmo.
Relativamente à via ecológica é do conhecimento de todos que o atraso de deve ao facto de o
primeiro empreiteiro não ter conseguido cumprir com o contrato. No entanto, a obra já está
entregue e estará para breve o seu início. O Jardim do Foral já está iniciado, sendo que o local
escolhido foi na Rua de S. Paio, uma vez que terá sido o local onde nasceu lugar de Requeixo. –
Ordem do dia ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 1 – Apreciação da informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia --------------------------- Considerada apreciada sua intervenção. -------------------------------------------------------------Ponto 2 - Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competências entre a Câmara
Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra. de Fátima e Nariz no âmbito
Apoio Extraordinário às Juntas de Freguesia - “apoio logístico e financeiro extraordinário às
Juntas de Freguesia (ações de Combate à Pandemia do Covid). --------------------------------------------------- Procedeu-se à votação do ponto número 2, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 3 - Apreciação e votação da proposta de utilização de imagem de marca nos
documentos oficiais da Junta de Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------- Procedeu-se à votação do ponto número 3, sendo o mesmo aprovado por
unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ponto 4 - Apreciação e votação do Plano de Atividades 2021 ------------------------------------------------------ Procedeu-se à votação do ponto número 4, sendo o mesmo aprovado por maioria,
com 7 votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Rafael Lopes, Lino Neves, Pedro
Teixeira e Eliana Ferreira) e 2 abstenções (Higino Póvoa e Sara Neto). ---------------------------------Ponto 5 - Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano 2021 ----------------------- Procedeu-se à votação do ponto número 5, sendo o mesmo aprovado por maioria,
com 7 votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Rafael Lopes, Lino Neves, Pedro
Teixeira e Eliana Ferreira) e 2 abstenções (Higino Póvoa e Sara Neto). ---------------------------------Ponto 6 - Apreciação e votação da Tabela de Taxas e Licenças 2021 --------------------------------------------- Procedeu-se à votação do ponto número 6, sendo o mesmo aprovado por maioria,
com 7 votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Rafael Lopes, Lino Neves, Pedro
Teixeira e Eliana Ferreira) e 2 abstenções (Higino Póvoa e Sara Neto). ----------------------------------Ponto 7 - Apreciação e votação do Mapa de Pessoal 2021 ---------------------------------------------------------- Procedeu-se à votação do ponto número 9, sendo o mesmo aprovado por maioria,
com 7 votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Rafael Lopes, Lino Neves, Pedro
Teixeira e Eliana Ferreira) e 2 abstenções (Higino Póvoa e Sara Neto). ----------------------------------Ponto 8 - Verificação da obrigatoriedade da realização de descontos para a Segurança Social
relativamente ao exercício de funções a meio tempo pelo Presidente da Junta de Freguesia ------------- Verificado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto 9 – Proposta de autorização prévia genérica para assunção de compromissos plurianuais
--------- Procedeu-se à votação do ponto número 7, sendo o mesmo aprovado por maioria,
com 7 votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Rafael Lopes, Lino Neves, Pedro
Teixeira e Eliana Ferreira) e 2 abstenções (Higino Póvoa e Sara Neto). ------------------------------------------- Nos termos do número 3, do artigo 57.º, da Lei 75/2013, foi feita leitura da Minuta da
Ata da 4.º Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia e colocada a votação, tendo sido
aprovada por unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Nada mais havendo a acrescentar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão
de Assembleia às 22:50 horas da qual se exarou a presente ata em minuta, que será assinada
pelo Presidente da Assembleia de Freguesia e por mim que a secretariei. -----------------------------O Presidente da Assembleia de Freguesia
Nuno Alexandre de Almeida

A Primeira Secretária
Judite Maria Laranjeira Dias
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