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

ATA Nº 5/2021

Ao vigésimo nono dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, reuniu a 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, Sérgio Miguel Santos Marques,
apoiado pelo Primeiro Secretário Rafael Simões Lopes, e pela Segunda Secretária Eliana
Marlene Simões Ferreira. Estiveram presentes os membros: Helena Isabel Perdigão da Costa
Português, Hélder Jorge Ferreira Ribeiro, Rita Sofia Cabral Rebelo, Judite Maria Laranjeira Dias
e Pedro Miguel Rodrigues Oliveira. -------------------------------------------------------------------------------

A Junta de Freguesia fez-se representar pelo seu Presidente Miguel António Costa da Silva e
pelo Vogal Carlos Alberto Martins Nunes (Tesoureiro). -----------------------------------------------------

Seguidamente, nos termos do artigo 78.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, na redação
dada pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de janeiro, o Presidente da Mesa deu conhecimento aos
membros da Assembleia da substituição nesta reunião de Maria do Céu da Cruz Pontes pelo
sucedâneo na lista de candidatura, respetivamente Maria Isabel Parente. ----------------------------

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: -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 1 – Apreciação e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o mandato
2021/2025 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 2 - Apreciação da informação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia
acerca da atividade e situação financeira da Freguesia ----------------------------------------------------

Ponto 3 – Apreciação e votação da Tabela de Taxas e Licenças para o ano 2022 -------------------

Ponto 4 – Apresentação, discussão e votação do mapa de pessoal para o ano 2022 --------------

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação do plano de atividades, das opções do plano e

orçamento para o ano de 2022 -----------------------------------------------------------------------------------

Ponto 6 - Proposta de autorização prévia genérica para assunção de compromissos
plurianuais

Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação do código de conduta ---------------------------------------

Deu-se início à sessão. ---------------------------------------------------------------------------------------

Ponto1 - Apreciação e votação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o mandato
2021/2025 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pedro Oliveira intervém cumprimentando os presentes. Sugere alterações no artigo 1º alínea
4) para as reuniões se realizaram preferencialmente em horário pós-laboral. No artigo 21º,
alínea 5), sugere que poderia haver reforço das respostas às solicitações dos fregueses visto
que, como freguês, não se sentiu esclarecido. No artigo 29º sugere que, aquando da
convocação da Assembleia, o tempo para a disponibilização atempada dos documentos seja
superior a 48 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para prestar os
devidos esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------

Informa o senhor Pedro Oliveira de que não há necessidade de alteração do artigo 1º, visto
que nenhuma reunião de Assembleia de Freguesia é marcada antes das 20h30. No artigo 29º o
Presidente da Junta reforça o seu compromisso de honra bem como da própria Assembleia de
Freguesia em enviar todos os documentos com a antecedência adequada e possível. -------------

Isabel Parente intervém para questionar por que motivo não é o Presidente da Assembleia de
Freguesia a prestar estes esclarecimentos. ---------------------------------------------------------------------

O Presidente da Assembleia justifica-se dizendo que a palavra foi dada ao Presidente da Junta,
visto haver total conformidade e coordenação de ideias. --------------------------------------------------

Após a apreciação do Regimento da Assembleia de Freguesia para o mandato 2021-2025
procedeu-se à votação deste ponto da agenda de trabalhos tendo sido o mesmo aprovado por
maioria com sete votos a favor (Sérgio Marques, Rafael Lopes, Eliana Ferreira, Helena
Português, Hélder Ribeiro, Rita Rebelo, Judite Dias), e duas abstenções (Pedro Oliveira, Isabel
Parente). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intervenção do público ---------------------------------------------------------------------------------------------

Deu-se continuidade à sessão com a intervenção do Público tendo sido dada palavra aos
senhores: Gonçalo Gonçalves, Joaquim Ferreira, Fábio Claro e Jacinta Sousa. ------------------------

O senhor Gonçalo Gonçalves desejou a todos um bom mandato e questionou acerca do ponto
de situação dos projetos contemplados no Orçamento Participativo. Reiterou a necessidade de
maior investimento nas várias localidades da Freguesia. Perceciona que o Município está a
centralizar um conjunto de equipamentos em Mamodeiro e Carregal. Propôs a criação de um
observatório de aves adequado a pessoas de mobilidade reduzida, junto à Pateira depois do
passadiço, semelhante ao encontrado, por exemplo, em Fermentelos. Relativamente à
situação da UTMB - Unidade de Tratamento Mecânico e Biológico, afirmou que o estado atual
é vergonhoso e demostra que o que se diz em campanha eleitoral e o que se faz, são situações
muito diferentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

O senhor Joaquim Ferreira deixou votos de um bom Ano Novo e de bom mandato para todos.
Mencionou que as Assembleias de Freguesia deveriam ser mais participativas, com partilha de
ideias mais construtivas. Informou que possui um baloiço em madeira que poderia ser
colocado na Pateira de Requeixo, mas gostaria de saber de quem seria a responsabilidade em
caso de ocorrer algum acidente. Sugeriu também que as letras existentes junto à Igreja de São
Paio, em vez de metal que fossem em buxo. Apelou ainda à manutenção dos parques infantis e
as mesas que estão no Parque. Questionou sobre a situação do embargo às obras no passeio
na Rua das Rodas em Requeixo, assim como a situação do uso do Centro Social de Requeixo
pelo Clube Náutico e Desportivo de Requeixo. ----------------------------------------------------------------

O senhor Fábio Claro questionou sobre qual a previsão do início das obras na Rua e na vala
hidráulica do Ramalheiro, visto ser uma situação perigosa tanto para os transeuntes como para
os condutores. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

A senhora Jacinta Sousa questionou sobre o início das obras na Ponte do Carral e na Fonte da
Vessada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para prestar os
devidos esclarecimentos.---------------------------------------------------------------------------------------------
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Informou o senhor Gonçalo Gonçalves de que, relativamente ao Orçamento Participativo de
Aveiro – Rota da Água (OPAD), prevê-se fazer um circuito total e está para execução durante o
ano 2022. Não concorda com as acusações de concentração de investimento, tem havido uma
diversificação apesar de serem valores distintos. Os maiores investimentos a ocorrerem
futuramente na Freguesia serão o Museu da Terra, em Requeixo, e o Centro de Eventos de
Nariz, ligado à Rota da Bairrada. Quanto ao observatório de aves em Fermentelos, foi uma
obra do programa “Liga-te à Pateira” e estão contemplados mais investimentos em todo a
área da Pateira. Em relação à UTMB não tem conhecimento de ter sido autorizada alguma
ampliação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ao senhor Joaquim Ferreira informa que a questão do Clube Náutico e Desportivo de Requeixo
irá resolver-se no primeiro semestre de 2022. Quanto ao passeio na Rua das Rodas, esclarece
que a Junta de Freguesia está preparada para defender o seu interesse na obra. Relativamente
à instalação de baloiço na Pateira em terreno privado, em caso de acidente a responsabilidade
será sua. Nesta altura qualquer intervenção na Pateira é da responsabilidade do programa
Polis, sendo que se aguarda a delegação de competências por parte da Câmara Municipal de
Aveiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ao senhor Fábio Claro informa que a questão que menciona já era problema em 2013 e que a
obra se encontra adjudicada à empresa Carlos Pinho. Esclarece que, provavelmente, irá levar
todo o ano de 2022 para resolver, dado o elevado encargo de trabalhos que a empresa tem. ---

À senhora Jacinta Sousa informa que das Fontes existentes na Freguesia vinte e seis já foram
intervencionadas e que em 2022 se procederá à intervenção das últimas, incluindo a Fonte da
Vessada. Menciona ainda o plano de recuperação da Ponte do Carral, englobado na
requalificação da Rua do Carral, em Verba. ---------------------------------------------------------------------

Ordem de trabalhos --------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Mesa deu início ao Período Antes da Ordem do Dia.------------------------------------

No período antes da Ordem do Dia foi dada a palavra aos membros da mesa tendo intervindo:
Pedro Oliveira, Judite Dias, Rita Rebelo, Helena Português e Hélder Ribeiro. --------------------------

Pedro Oliveira toma a palavra para falar sobre a desagregação da Freguesia e relembra que
existe apenas um ano para esse o processo. Afirma que o PS – Partido Socialista tudo fará para
que seja passível a desagregação. Na sua opinião não existem vantagens económicas nem
geográficas na atual agregação. Informa que as habitações Sociais de Requeixo possuem
problemas de infiltração e falta de condições de habitabilidade. Inquiriu sobre o ponto
situação do Museu da Terra. Relativamente à criação da USF – Unidade de Saúde Familiar, em
representação da bancada do PS, propõe que haja dois “apêndices”, um em Requeixo e outro
em Nariz, que funcionem em dias designados da semana. Exortou para a colmatação das falta
de paragens de autocarro, em Nariz e Requeixo, e para a situação de falta de oferta de
autocarros e percursos longos que demoram uma hora até ao centro da cidade. Referindo-se
ao regulamento da exploração florestal, refere que, muitas vezes, quem explora danifica os
caminhos rurais. Quer saber se existe alguma iniciativa para reverter esta situação. Afirma
também que os jacintos de água junto à Ponte de Requeixo estão a represar as águas e
questiona quais são as medidas da Junta de Freguesia para minimizar a situação. Alertou para
necessidade de aumentar a cobertura de gás e de saneamento na Freguesia. Inquiriu sobre a
pavimentação da Rua da Fonte do Olho, em Nariz, e da Rua da Areosa, no Carregal, e deixou
uma crítica dizendo que só há empreiteiros para pavimentações próximo da época das
eleições. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Judite Dias toma a palavra e questiona sobre o ponto de situação relativamente às
pavimentações na Freguesia bem como do novo centro escolar. Solicitou ainda que fosse
efetuado um resumo da execução das Delegações de Competências do ano 2021 entre a
Câmara Municipal e a Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------

Rita Rebelo interveio para valorizar a aposta na melhoria do meio ambiente (diminuição uso
herbicida, criação de Mascote de reciclagem na Freguesia, candidatura ao Fundo Ambiental e
ao Juntar+ ). Felicitou ainda a aposta na continuação da publicação do Boletim da Freguesia,
pois é uma forma de toda a população conhecer as atividades da Junta de Freguesia,
Assembleia de Freguesia e Associações. Afirmou que é um orçamento de contas certas, sem
dívidas e que permite investimento por toda a Freguesia, ao mesmo tempo que melhora as
capacidades operacionais (meios humanos e meios materiais) da Autarquia Local. -----------------

Helena Português enalteceu a instalação da sala de análises em Nª Sra de Fátima e questionou
se era possível fazer o mesmo em Nariz. Felicitou a futura instalação de caixa multibanco em
Nariz e Nª Sra de Fátima. Felicitou ainda a colaboração estreita entre as Escolas e as
Instituições Particulares de Solidariedade Social - IPSS e a Junta de Freguesia na promoção dos
eventos do Magusto e Festa Natal. -------------------------------------------------------------------------------

Hélder Ribeiro questionou para quando a conclusão da via pedonal e ciclável entre os parques
ribeirinhos de Requeixo e do Carregal. Felicitou o início previsto de duas obras muito
importantes na Freguesia (Museu da Terra e o Salão de Eventos / Rota da Bairrada). Felicitou
ainda a participação cívica, nomeadamente na implementação do projeto vencedor do
Orçamento Participativo da Rota da Água, e prestou esclarecimentos dos últimos passos do
processo. Salientou ainda os planos para inscrever as rotas na Rota Nacional de Trilhos e a
dinâmica e visibilidade que essa ação irá trazer à Freguesia. Apelou ainda à divulgação desta
iniciativa e promoção do turismo. --------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para prestar os
devidos esclarecimentos. --------------------------------------------------------------------------------------------

Começa por informar o senhor Pedro Oliveira que, relativamente à desagregação das
Freguesias, a Lei competente entrou em vigor no passado dia 21 de dezembro sendo,
portanto, muito recente. Conforme já assumido pelo Executivo da Junta de Freguesia, este irá
solicitar um relatório público independente que será apresentado durante o primeiro semestre
de 2022. Neste relatório pretende-se ver refletidas as vantagens e desvantagens da agregação
das Freguesias desde 2013. Recordou, no entanto, que a principal força política da oposição
nesta Assembleia de Freguesia tinha como propósito principal na sua campanha a questão da
desagregação das Freguesias e teve os resultados eleitorais sobejamente conhecidos. Sobre
esta matéria o Presidente da Junta termina dizendo que há oito anos foi contra a agregação,
contudo é inegável que esta trouxe vantagens em ganhos de escala (colaboradores,
equipamentos, verbas, entre outros). Há também a ter em consideração as dívidas herdadas
cujo pagamento só foi possível honrar pela união das Freguesias. ---------------------------------------

O Presidente da Junta prossegue dizendo que, quanto às habitações sociais da Freguesia, estas
têm tido bastante investimento nos últimos anos e que em 2022 vão ser retomadas as
intervenções nestas habitações. -----------------------------------------------------------------------------------

Relativamente à USF, o Presidente da Junta saudou a mudança de posição do PS a favor desta.
Segundo o Aces Baixo Vouga, a criação de USF foi inscrita no Plano de Recuperação e
Resiliência - PRR e trará uma nova centralidade e qualidade com três salas de diagnóstico e
três médicos residentes. De momento a Junta de Freguesia tem exigido a reabertura imediata
das extensões de saúde de Requeixo e Nariz de modo a servir convenientemente a população.
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Quanto aos abrigos de passageiros, o Presidente da Junta afirmou que, neste momento, estes
estão a ser colocados em Nariz sendo que, em toda a Freguesia, falta instalar cerca de dez
abrigos. Informou ainda que esta obra está adjudicada a um grupo privado e espera-se que nos
próximos meses todos os abrigos estejam concluídos. Informa ainda que foi assinado um
protocolo entre as Câmaras Municipais de Aveiro e de Águeda para a remoção dos jacintos-de-
água da Pateira, contudo necessita-se ainda que esta ação seja autorizada pelo Ministério
competente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quanto à cobertura de gás e saneamento na Freguesia, por norma a Junta de Freguesia insiste
junto das entidades competentes. Na situação da Rua da Fonte do Olho, em Nariz, a Câmara
Municipal de Aveiro efetuou a pavimentação, tendo informado a ADRA desse propósito. --------

O Presidente da Junta prossegue informando a senhora Judite Dias quais as pavimentações
programadas pela Câmara Municipal de Aveiro para a nossa Freguesia. Quanto ao novo Centro
Escolar, este projeto já está adjudicado e com trabalhos de preparação do terreno a decorrer.
O fim de obra está estimado para 2023. ------------------------------------------------------------------------

Dirigindo-se a Rita Rebelo o Presidente da Junta agradece a sua intervenção. Salienta o
objectivo de tornar a Freguesia amiga do ambiente. Relativamente ao Boletim reconhece a sua
importância de modo a chegar a toda a população e divulgar o trabalho da Junta de Freguesia,
Associações locais e das IPSS’s. ------------------------------------------------------------------------------------

Quanto às questões da senhora Helena Português, o Presidente da Junta explica que foi
assinado acordo para a instalação de duas novas caixas de multibanco (edifício da antiga Junta
de Freguesia de Nariz e edifício da antiga Junta de Nª Sra de Fátima), assim como a troca do
equipamento multibanco em Requeixo. Quanto à sala de análises mencionou que, para tal ser
viável (a instalação dos serviços em Nariz) é necessário chamar a população a usar os serviços,
uma vez que esse serviço já esteve disponível em Nariz e deixou de estar por falta de procura. -

Dirigindo-se ao senhor Hélder Ribeiro, refere que os passadiços deverão estar prontos no
Verão de 2022 e que as obras do Museu da Terra e Salão de Eventos em Nariz poderão ter
condições para ser adjudicadas em 2022. -----------------------------------------------------------------------

Em defesa da sua honra, Isabel Parente e Pedro Oliveira, pedem a palavra. --------------------------

Isabel Parente nota o tom sarcástico do Presidente da Junta. Refere que o PS não mente e que
defende a proximidade da população. Na sua opinião a falta de médicos deve-se à falta de
candidatura aos concursos abertos pelo Governo para a reabertura das extensões de saúde de
Requeixo e de Nariz. Refere ainda que a Assembleia de Freguesia tem pouca representação de
pessoas da antiga Freguesia de Nariz. Defende ainda a criação de Comissão instaladora para
exercer as funções em função da eminente possibilidade de desagregação da Freguesia. ---------

Pedro Oliveira refere que, quanto à desagregação das Freguesias, esta não foi a referendo nas
eleições e que não está no programa da coligação de direita. Relembra ainda que, em matéria
de saúde foi o PS que criou o Sistema Nacional de Saúde. --------------------------------------------------

O Presidente da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para dizer que as
pessoas presentes nesta Assembleia têm preocupações abrangentes a todas as localidades da
Freguesia. Quanto à questão da criação de uma Comissão Instaladora no caso de desagregação
da Freguesia essa questão tem que ser debatida oportunamente. Quanto à falta de médicos se
não é da responsabilidade do Governo, com certeza não será também da responsabilidade da
Junta de Freguesia ou da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------

Prestados os devidos esclarecimentos por parte do senhor Presidente da Junta de Freguesia
procedeu-se à apreciação dos assuntos constantes na Ordem do dia. ---------------------------------
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Ponto 2 - Apreciação da informação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia
acerca da atividade e situação financeira da Freguesia ----------------------------------------------------

O Presidente da Junta toma a palavra para, relativamente à sua mensagem escrita, salientar o
período intenso de atividade, a celebração do centenário de um cidadão da Freguesia,
destacar o evento do Dia da Floresta Autóctone, as festividades do Magusto e do Natal e ainda
os cabazes distribuídos pelos cidadãos mais necessitados da Freguesia. -------------------------------

Pedro Oliveira interpela o Executivo questionando se o número de cabazes tem sido o mesmo,
visto ter conhecimento de uma família contemplada em anos anteriores não ter recebido um
cabaz de Natal este ano. Pergunta ainda por que motivo nem todos os negócios da Freguesia
estão presentes no flyer de divulgação do comércio local. ------------------------------------------------

O Presidente da Junta usa da palavra para informar o senhor Pedro Oliveira que se trata do
mesmo número de cabazes. Porém, a lista dos contemplados é sujeita a ajustes em
coordenação com as IPSS’s e abrange famílias que não tenham fontes de rendimentos ou que
sofreram algum contratempo durante o ano. Apela ainda que, a quem saiba de casos de
carência, transmita à Junta de Freguesia para esta avaliar e ativar a rede de apoio social.
Quanto aos flyers de apoio ao comércio local, aquando do contacto prévio, nem todos os
negócios estiveram interessados em fazer parte desta campanha. Porém, o site da Freguesia
remete para o site de comércio local com a rede de comércio atualizada. -----------------------------

Ponto 3 – Apreciação e votação da Tabela de Taxas e Licenças para o ano 2022 -------------------

O Presidente da Junta usa da palavra para informar que a tabela de taxas e licença não era
alterada desde 2013. Com o apoio dos profissionais que prestam apoio na contabilidade
chegou-se à conclusão que seria necessário fazer alterações, destacando as taxas aplicáveis
nos Cemitérios, visto que estes estão a chegar ao limite da sua capacidade. --------------------------

Não houve qualquer intervenção dos membros da Assembleia. ------------------------------------------

Após a apreciação da Tabela de Taxas e Licenças para 2022 procedeu-se à votação do ponto
número três da agenda de trabalhos tendo sido o mesmo aprovado por unanimidade. -----------

Ponto 4 – Apresentação, discussão e votação do mapa de pessoal para o ano 2022 --------------

O Presidente da Junta usa da palavra para fazer uma breve apresentação do mapa de pessoal e
a intenção de incorporar mais um profissional no futuro. --------------------------------------------------

Pedro Oliveira toma a palavra para questionar se o profissional identificado como Assistente
Operacional estará bem enquadrado. ---------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, esclarece que, atendendo à
habilitação desse profissional, este não poderá ser enquadrado noutra categoria. ------------------

Após a apreciação do Mapa de Pessoal para 2022 procedeu-se à votação do ponto número
quatro da agenda de trabalhos tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade. -------------------

Ponto 5 – Apreciação, discussão e votação do plano de atividades, das opções do plano e

orçamento para o ano de 2022 -----------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta usa da palavra para informar que o orçamento que se apresenta está
baseado no orçamento de 2021, dada a atual situação política do Governo da República.
Posteriormente ter-se-á que se realizar um orçamento retificativo, com base no novo
Orçamento de Estado a aprovar em 2022. O Presidente da Junta procede com uma breve
explicação sobre as atividades e obras planeadas. ------------------------------------------------------------
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Pedro Oliveira toma a palavra e interpela o Executivo pedindo uma descrição mais detalhada
dos pontos presentes no orçamento. Inquere também sobre o investimento numa máquina
retroescavadora e questiona a sua necessidade. --------------------------------------------------------------

Hélder Ribeiro salienta o investimento na requalificação de Fontes e o embelezamento que
este trabalho traz para a Freguesia. Adianta que estes investimentos foram essenciais para o
projeto OPAD – Rota da Água. -------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta agradece as palavras do senhor Hélder Ribeiro e procede a uma
explicação detalhada dos pontos presentes no orçamento. Informa ainda que o investimento
na máquina retroescavadora é essencial, atendendo aos sessenta quilómetros de extensão de
caminhos rurais e sua reparação contínua, e ainda para a abertura de sepulturas no cemitério.
Informa também que se procederá à formação do técnico para uso adequado deste
equipamento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Após a apreciação das Opções do Plano e Orçamento para o ano de 2022, procedeu-se à
votação do ponto número cinco da agenda de trabalhos tendo sido o mesmo aprovado por
maioria com sete votos a favor (Sérgio Marques, Rafael Lopes, Eliana Ferreira, Helena
Português, Hélder Ribeiro, Rita Rebelo e Judite Dias) e duas abstenções (Pedro Oliveira e Isabel
Parente). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 6 - Proposta de autorização prévia genérica para assunção de compromissos
plurianuais --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta fez uma breve explicação sobre o tipo de compromissos plurianuais
abrangíveis por esta proposta (por exemplo contratos de eletricidade, água ou internet). --------

Isabel Parente interpela o Executivo questionando a necessidade desta proposta e onde estão
apresentados os custos desses contratos. ----------------------------------------------------------------------

O Presidente da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para informar a
senhora Isabel Parente que este tipo de autorização é comum a todos os organismos públicos,
tem estado em prática nos mandatos anteriores sendo sempre autorizado pelas várias
Assembleias de Freguesia, e que todas as despesas estão presentes no Plano de Orçamento
aprovado previamente. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Após a apreciação da Proposta de autorização prévia genérica para assunção de compromissos
plurianuais, procedeu-se à votação do ponto número seis da agenda de trabalhos tendo sido o
mesmo aprovado por maioria com sete votos a favor (Sérgio Marques, Rafael Lopes, Eliana
Ferreira, Helena Português, Hélder Ribeiro, Rita Rebelo e Judite Dias) e duas abstenções (Pedro
Oliveira e Isabel Parente). -------------------------------------------------------------------------------------------

Ponto 7 - Apreciação, discussão e votação do código de conduta --------------------------------------

O Presidente da Junta usa da palavra para informar que o código de conduta já se encontrava
em vigor no mandato anterior e fez um breve resumo dos seus objetivos principais. --------------

Não houve intervenções dos membros da assembleia neste ponto. -------------------------------------

Após a apreciação do Código de Conduta, procedeu-se à votação do ponto número sete da
agenda de trabalhos tendo sido o mesmo aprovado por maioria com sete votos a favor (Sérgio
Marques, Rafael Lopes, Eliana Ferreira, Helena Português, Hélder Ribeiro, Rita Rebelo e Judite
Dias) e duas abstenções (Pedro Oliveira e Isabel Parente). -------------------------------------------------
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Para finalizar esta sessão o Presidente da Assembleia questionou os restantes membros da
possibilidade do envio da convocatória e demais documentos via email, tendo sido aprovado
por unanimidade. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Sérgio Miguel Santos Marques

O Primeiro Secretário

Rafael Simões Lopes

A Segunda Secretária

Eliana Marlene Simões Ferreira


