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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
ATA Nº 4/2022 

Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniu a Assembleia de 
Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz no Centro Social da Taipa. Presidiu à 
reunião o Presidente da Assembleia de Freguesia, Sérgio Miguel Santos Marques, apoiado pela 
Primeira Secretária Judite Dias e pela Segunda Secretária Helena Português. ------------------------ 

Estiveram presentes os seguintes membros: Rita Sofia Cabral Rebelo, Pedro Miguel Rodrigues 
Oliveira e Maria do Céu da Cruz Pontes. ------------------------------------------------------------------------- 

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 Rafael Lopes, Eliana Ferreira e 
Hélder Ferreira pelos sucedâneos na lista de candidatura, respetivamente Mário Estêvão, 
Beatriz Santos e Rui Alves. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

O Presidente da Mesa começou por agradecer a disponibilidade do espaço que contribui para 
a descentralização das sessões de Assembleia de Freguesia, permitindo a participação mais 
alargada da população. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 da informação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia 
acerca da atividade e situação financeira da freguesia, nos termos da alínea e) nº 2 do artigo 
9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Apreciação e votação do Auto de transferência dos recursos financeiros e respetiva 
minuta relativa à concretização da transferência das competências para a Junta de Freguesia, 
nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, para o ano 2023 ------------- 

Ponto 3 – Apreciação e votação da adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação  de 
Competências e respetiva minuta entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia 
de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz para o ano 2022 --------------------------------------------------- 

Ponto 4 - Discussão e votação da terceira alteração orçamental modificativa e alteração do 
PPI do ano de 2022, de acordo com o SNC-AP (antiga revisão do orçamento e do PPI) nos 
termos da alínea a) do nº 1 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -------------------- 

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

Apreciação e votação da Ata nº 3/2022 ------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa decidiu proceder à apreciação e votação da ata n º 3/2022. Após a sua 
apreciação procedeu-se à sua votação tendo sida aprovada por unanimidade. Ressalva-se o 
pedido de Pedro Oliveira para duas pequenas correções referentes à sua intervenção que 
foram aceites e aprovadas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Intervenção do público --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deu-se início à sessão com a intervenção do público tendo sido dada palavra aos senhores 
Diamantino Jorge e Albertino Oliveira. -------------------------------------------------------------------------- 

Diamantino Jorge inicia a sua intervenção referindo a resposta da Assembleia de Freguesia de 
10 de agosto à sua interpelação de 30 de maio na qualidade de mandatário do movimento de 
desagregação das freguesias. Pelo facto desse documento lhe suscitar algumas dúvidas 
informa que solicitará esclarecimentos que pretende serem obtidos presencialmente. ----------- 

Refere que foi disponibilizado o Inventário e Mapa de Pessoal. No entanto, falta identificar os 
trabalhadores, vencimentos e descontos. Da sua análise, relativamente ao património, a Junta 
de Freguesia cessante detentora de mais património era a Junta de Freguesia de Requeixo. 
Solicitou mapas a escalas específicas pois, no seu entender, a eventual futura desagregação 
deverá respeitar os limites geográficos das antigas freguesias. ------------------------------------------- 

Prossegue a sua intervenção dizendo que, na sessão de setembro de 2012 das extintas 
Assembleias de Freguesia de Requeixo e de Nariz, foi rejeitada a união das freguesias. Quanto 
à escala financeira das freguesias entretanto agregadas resultou na participação no Fundo de 
Financiamento das Freguesias com uma majoração de 15% que, entretanto, acabou no 
segundo mandato após a agregação. ---------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à evolução demográfica de Requeixo menciona um decréscimo de habitantes e de 
eleitores. Quanto ao património da atual Freguesia este é assegurado em grande escala por 
Requeixo, estando assim, do seu ponto de vista, assegurada a viabilidade de desagregação da 
freguesia no caso de futura falta de liquidez, pois considera que poderá esta colocar os seus 
bens no mercado financeiro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Na sua opinião, a análise da desagregação das freguesias não deve ser financeira, mas sim 
humana. Por último referiu que faria chegar por escrito, via e-mail, à mesa da Assembleia de 
Freguesia esta sua intervenção pedindo que a mesma fosse distribuída por todos os elementos 
dos órgãos autárquicos da Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa chama a atenção para o tempo usado e que não poderá voltar a 
permitir. Numa próxima intervenção o cidadão terá que ser mais sucinto. Informa, no entanto, 
que, de acordo com a Lei, o mais indicado será os interessados reunirem as condições 
necessárias para discutir o assunto em Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------- 

Albertino Oliveira procedeu à sua apresentação e ligação à Freguesia por ter sido residente 
em Mamodeiro. Solicita a atenção do Executivo da Freguesia para a Rua do Ribeirinho, em 
Mamodeiro. Aproximando-se a época para criação do novo orçamento e plano de atividades 
pretende ver esta zona mais desenvolvida. --------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, começa por dar as boas vindas 
a Rui Alves, pelo facto de ser a sua primeira participação em sessões da Assembleia de 
Freguesia. Faz uma breve referência aos elementos da Assembleia de Freguesia, esclarecendo 
que há equidade na distribuição dos cargos, estando toda a Freguesia representada por 
elementos dos diversos lugares. Faz ainda referência à participação de Tomás Marques, 
residente na Freguesia, em reconhecido concurso de talentos. Parabeniza pelo seu percurso 
notável elogiando as suas capacidades e reconhecendo-o como um vencedor, 
independentemente do resultado final desse concurso. ---------------------------------------------------- 

Relativamente à intervenção de Diamantino Jorge, refere que respeita a sua opinião, mas que 
a posição do Executivo, com suporte dos sete membros das Assembleia eleitos pela Aliança 
com Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, é oposto ao que este defende. ------------------------------- 
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Quanto à intervenção de Albertino Oliveira menciona que, apesar de não partilhar as mesmas 
ideologias políticas, nutre natural simpatia pelo cidadão e pelas suas preocupações. Informa 
que está prevista intervenção na Rua do Ribeirinho dado que o futuro desenvolvimento 
industrial andará muito próximo desse local. ------------------------------------------------------------------ 

No período antes da Ordem do Dia foi dada a palavra aos Membros da Assembleia tendo 
intervindo os seguintes membros: Pedro Oliveira, Maria do Céu Pontes e Rui Alves. --------------- 

Pedro Oliveira iniciou por questionar qual o ponto de situação relativamente às extensões de 
saúde. Quanto aos transportes públicos lamenta a demora nas carreiras bem como o facto de 
não existir uma carreira que ligue toda a Freguesia. É do seu entendimento que a Junta de 
Freguesia deve intervir nesta matéria. --------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à EN235 questiona se, a poente, há perspectiva de intervenção dado que, do 
seu ponto de vista, as obras recentes prejudicam os habitantes da zona da Bica. Questiona 
também sobre a perspectiva de intervenção nas habitações sociais e qual a evolução da futura 
obra do Museu da Terra. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em matéria de apoio associativo, pretende ser esclarecido acerca do apoio à Associação 
Desportiva de Requeixo. Lamenta o facto de as paragens de autocarro ainda não estarem 
todas instaladas. Questiona acerca da existência de regulamento florestal. --------------------------- 

Sobre a Rua da Areosa, no Carregal, pretende saber qual o ponto de situação para a 
pavimentação. Questiona também sobre qual o desenvolvimento relativamente à cobertura 
da gás natural na Freguesia, bem como sobre a marcação de passadeiras no centro da Póvoa 
do Valado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à limpeza de bermas, menciona que há ruas que não têm sido intervencionadas e 
outras em que o tempo entre limpezas é muito extenso. Pretende saber o ponto de situação 
relativamente à obra a executar no Ramalheiro, bem como na Rua do Carral, ambas em Nariz. 

Quanto ao documento entregue na última sessão atinente à desagregação das freguesias, no 
seu entender deveria estar datado e assinado. Menciona que, do seu ponto de vista, a 
informação dos Censos é importante nesta matéria da desagregação na medida em que reflete 
a perda de população e isso significará a perda de escolas, posto médico e transportes 
desadequados o que não será favorável para fixar população. Por outro lado, há no momento 
locais onde não é permitido construção unifamiliar quando já foi permitido anteriormente. ----- 

Ainda sobre o relatório apresentado, em matéria de desagregação, neste estão refletidas 
dívidas. Questiona se os saldos existentes não eram suficientes para fazer face a essas dívidas. 
Quanto à coima do gasóleo agrícola pretende saber o que foi feito para apurar as pessoas 
resposáveis e imputar-lhes as consequências. ----------------------------------------------------------------- 

Pretende ainda ser esclarecido quanto à venda de terreno sito na Rua da Capela, no Carregal, e 
em que moldes foi efetuada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim termina dizendo, ainda sobre a desagregação das freguesias, que é importante 
referenciar o términus da majoração do Fundo de Financiamento de Freguesias. ------------------- 

Maria do Céu Pontes questiona qual o ponto de situação relativamente a habitação devoluta 
em perigo de ruína sita na Rua das Poceiras, em Requeixo. Neste momento a rua está interdita 
causando incómodo aos habitantes. Sobre uma notícia que leu no Diário de Aveiro, pretende 
ser esclarecida sobre que verbas estão a ser atribuídas às Juntas de Freguesia e para que 
efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Solicita a intervenção no “caminho velho” e a limpeza da Quinta da Costa bem como do espaço 
envolvente do Centro Social de Requeixo. Questiona sobre qual a previsão de intervenção na 
Rua da Capela, na Taipa, e na Rua Central, em Requeixo. -------------------------------------------------- 

Agradece a intervenção no caminho próximo da ponte de Requeixo e toda a colaboração da 
Junta de Freguesia para a realização dos festejos da Festa da Ponte. ----------------------------------- 

Rui Alves pretende saber qual o ponto de situação para as pavimentações na Póvoa do Valado, 
designadamente na Rua do Goucho, Rua da Brenha e Rua das Cerejeiras. ----------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece as questões 
suscitadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao assunto relacionado com as extenções de saúde, este será debatido mais à 
frente nesta reunião. Sobre os transportes menciona que não está prevista qualquer alteração 
e que no próximo ano de 2023 será implementado transporte dedicado às crianças e adultos 
para o novo centro escolar e centro de saúde, respectivamente. ---------------------------------------- 

Quanto à zona da Bica, a Junta de Freguesia está satisfeita com a obra recentemente efetuada 
na EN235 pois agora está garantida a segurança do utilizadores desta via. O IP (Estradas de 
Portugal) é o responsável pela limpeza da via. ----------------------------------------------------------------- 

Relativamente às habitações sociais houve recentemente intervenções. Quanto ao Museu da 
Terra estão atualmente a ser recolhidas provas testemunhais e o concurso será lançado 
eventualmente no final deste ano para obra a iniciar durante o próximo ano de 2023. -------- 

Quanto à Associação Desportiva de Requeixo, esta não vai reativar-se apenas por vontade da 
Junta de Freguesia. Caso volte a ter atividade voltará a ser apoiada pela Junta de Freguesia, 
como as restantes associações locais. ---------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à instalação dos abrigos de passageiros, de facto tem havido grandes atrasos 
proporcionados pela constante mudança de empreiteiros, mas prevê-se a sua conclusão no 
último trimestre deste ano. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Em matéria de regulamento florestal reconhece que há, de facto, madeireiros abusadores, 
mas que, atendendo à mancha florestal da Freguesia a situação até é favorável sendo que 
alguns desses madeireiros já se predispuseram a reparar danos causados. --------------------------- 

No que diz respeito a pavimentações, após a inacapacidade da empresa à qual foi entregue 
obra, a Câmara Municipal de Aveiro terá agora que lançar novo concurso em 2022 para obra a 
executar em 2023, designadamente na Rua e Travessa da Areosa, Rua do Raso e Rua Direita 
(Carregal), Rua do Chão Minhoto e Rua Central (Requeixo), Urbanização e Rua do Chão Velho 
(Póvoa do Valado), Rua do Castelo, Rua Baixa do Castelo (Mamodeiro) e Rua da Sobreirinha 
(Nariz). Quanto ao Ramalheiro a obra já foi adjudicada ao empreiteiro Carlos Pinho, assim com 
a Rua do Carral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a cobertura de gás e saneamento o que a Junta de Freguesia pode fazer é pressionar as 
entidades competentes. Para o Largo da Póvoa do Valado está a ser projetada requalificação 
que inclui também a marcação de passadeiras. --------------------------------------------------------------- 

Relativamente à limpeza de valetas importa referir a aposta da Junta de Freguesia na redução 
da aplicação de herbicida. A periodicidade da limpeza está escalonada e é criteriosamente 
cumprida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente ao relatório apresentado sobre a desagregação das freguesias esclarece que 
não carecia de apreciação pela Assembleia de Freguesia. Aliás, trata-se de um documento 
rigoroso que espelha os números sobre os quais não há qualquer tipo de análise a efetuar. ----- 

Sobre as dívidas das extintas freguesias esclarece que os saldos de Requeixo e de Nariz não 
eram suficientes para a sua liquidação. Aliás, no caso de Nariz, a dívida protelou-se 
exatamente por se tratar de um valor muito elevado, cerca de sessenta mil euros. A respeito 
das dívidas relacionadas com o gasóleo agrícola procurou-se efetuar um acordo de pagamento 
e liquidar a dívida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No caso da agregação das freguesias, menciona que, em detrimento do Fundo de 
Financiamento de Freguesias, a mais valia é mesmo a sua união pois a História relata a vivência 
de mais tempo unidos do que separados. ---------------------------------------------------------------------- 

Sobre a habitação na Rua das Poceiras informa que a Câmara Municipal de Aveiro poderá 
tomar a posse administrativa, mas que o proprietário ainda está dentro do prazo estipulado 
para proceder à regularização da situação (reconstruir ou demolir). Acerca das verbas 
anunciadas no Diário de Aveiro está relacionado com o ponto três desta sessão a discutir 
oportunamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informa que vai solicitar à Câmara Municipal a limpeza da Quinta da Costa. Agradece as 
palavras de apoio relativamente à Festa e reitera toda a disponibilidade da Junta de Freguesia 
no apoio das atividades lúdico-festivas. ------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o caminho que liga Requeixo a Óis da Ribeira foi solicitada à APA – Agência Portuguesa 
do Ambiente, autorização para colocação de pedra rachão. ----------------------------------------------- 

Para finalizar, esclarece que as pavimentações na Rua da Brenha, Rua das Cerejeiras e Rua do 
Gocho estão previstas para este ano. ---------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Oliveira pede esclarecimentos adicionais. Quanto à EN235 refere que não houve 
mortes, mas que tem havido acidentes. Relativamente ao transporte público dentro da 
Freguesia questiona como faz a população até haver centro escolar. ----------------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece que a EN235 é a 
estrada nacional com mais movimento no Concelho de Aveiro. Quanto ao transporte público 
na Freguesia este só terá início aquando da entrada em funcionamento do novo centro 
escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia 
acerca da atividade e situação financeira da freguesia, nos termos da alínea e) nº 2 do artigo 
9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro ----------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, faz uma breve explicação sobre 
a atividade e a situação da freguesia, destacando os atendimentos no Espaço Cidadão e CTT. 
Salienta ainda o acolhimento de um jovem portador de deficiência para a execução de estágio, 
bem como a representação do Executivo em vários eventos na freguesia e no município. -------- 

Menciona o apoio logístico a diversas atividades e a retoma do Passeio Sénior, deixando uma 
palavra de agradecimento ao Executivo da Junta de Freguesia de Viseu pelo excelente 
acolhimento. Destaca também a procura dos espaço verdes e Parques da Freguesia que tem 
sido intensa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Em matéria de saúde, menciona a reunião com o ACeS Baixo Vouga, na pessoa do Dr. Pedro 
Almeida, ocorrida no passado dia 6 de julho. O Diretor Executivo pretende a criação de USF – 
Unidade de Saúde Familiar na nossa Freguesia. O Governo terá que fazer o que lhe compete, 
mas a Câmara Municipal de Aveiro está disponível para aquisição do terreno e execução do 
projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi dada a palavra aos membros da mesa tendo intervindo os senhores Beatriz Santos e Pedro 
Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Beatriz Santos pretende saber se o apoio logístico da Junta de Freguesia às festividades tem 
algum custo para os organizadores. ------------------------------------------------------------------------------ 

Pedro Oliveira enaltece o acolhimento do jovem. Solicita a limpeza de caminhos rurais e de 
propriedades do município. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece que todo o apoio 
logístico às festividades e associações é inteiramente gratuito. Relativamente à limpeza das 
vias esclarece que os arruamentos urbanos são intervencionados a cada três meses e é 
garantida pela Junta de Freguesia. Já a limpeza dos caminhos florestais é efetuada pela Câmara 
Municipal que tem escalas próprias. Já foi solicitado ao Município a limpeza das suas 
propriedades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - Apreciação e votação do Auto de transferência dos recursos financeiros e respetiva 
minuta relativa à concretização da transferência das competências para a Junta de Freguesia, 
nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, para o ano 2023 ------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece que a 
descentralização de competências do Governo para a Câmara Municipal e desta para a Junta 
de Freguesia permitiu um acréscimo de 15% de recursos financeiros, comparativamente com o 
ano transato. Esse acréscimo terá que ser aprovado pela Assembleia de Freguesia. ---------------- 

Foi dada a palavra aos membros da mesa tendo intervindo a senhora Rita Rebelo que 
questionou se todas as Câmaras Municipais procedem a este auto de transferência e, no caso 
de Aveiro, se todas as Freguesias foram contempladas. ---------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece que nem todos os 
municípios procedem a este tipo de descentralização e, no caso de Aveiro, a Junta de 
Freguesia de S. Jacinto está fora deste acordo por falta de condições. ---------------------------------- 

Não havendo mais intervenções, após a apreciação do auto de transferência dos recursos 
financeiros e respetiva minuta relativa à concretização da transferência das competências para 
a Junta de Freguesia, procedeu-se à votação deste ponto da agenda de trabalhos tendo sido o 
mesmo aprovado por maioria com sete votos a favor (Sérgio Marques, Judite Dias, Helena 
Português, Rita Rebelo, Mário Estêvão, Beatriz Santos e Rui Alves) e duas abstenções (Pedro 
Oliveira e Maria do Céu Pontes). ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 – Apreciação e votação da adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação  de 
Competências e respetiva minuta entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia 
de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz para o ano 2022 --------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece que em fevereiro de 
2022 foi aprovado por esta Assembleia de Freguesia o primeiro acordo de delegação de 
competências e ainda duas competências extraordinárias. Quanto às competências 
extraordinárias, a requalificação do Polidesportivo do Carregal está concluída. A requalificação 
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do espaço envolvente à Ponte da Vessada ainda não avançou pelo facto de não haver ainda 
autorização da CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. ---- 

Houve, entretanto, Juntas de Freguesia que, no decorrer do ano, não conseguiram 
contratualizar as suas obras. Posto isto, a Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
reune condições para ser contemplada com mais verbas para execução de novas 
competências, ainda em 2022. Neste caso trata-se da operação extraordinária de limpeza dos 
Parques Ribeirinhos; execução dos caminhos interiores do Cemitério de Requeixo e trabalhos 
de reabilitação na Escola da Taipa. -------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra aos membros da mesa tendo intervindo o senhor Pedro Oliveira que 
questionou esta delegação de competências sobre a proximidade na questão da saúde, pois 
considera que a centralização dos serviços de saúde é retirar a proximidade ao utente. ---------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, chama a atenção do membro 
da assembleia para o assunto a ser debatidatido que nada tem que ver com a sua intervenção. 
No entanto, a título meramente informativo, relembra poucos serão os locais com menos de 
cinco mil eleitores com três extensões da saúde, mas, sobretudo há que reconhecer que após 
a centralização do serviços houve mais trabalho efetivo do que quando estes estavam a 
funcionar separadamente. Aludiu para a realidade do país em termos de saúde. ------------------- 

Não havendo mais intervenções, após a apreciação da adenda ao Contrato Interadministrativo 
de Delegação  de Competências e respetiva minuta entre a Câmara Municipal de Aveiro e a 
Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz para o ano 2022, procedeu-se à 
votação deste ponto da agenda de trabalhos tendo sido o mesmo aprovado por maioria com 
sete votos a favor (Sérgio Marques, Judite Dias, Helena Português, Rita Rebelo, Mário Estêvão, 
Beatriz Santos e Rui Alves) e duas abstenções (Pedro Oliveira e Maria do Céu Pontes). ------------ 

Ponto 4 - Discussão e votação da terceira alteração orçamental modificativa e alteração do 
PPI doano de 2022, de acordo com o SNC-AP (antiga revisão do orçamento e do PPI) nos 
termos da alínea a) do nº 1 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece que esta é uma mera 
formalidade. Dado que foi apovada a adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação  de 
Competências e respetiva minuta entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia 
de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz para o ano 2022 é necessário agora fazer refletir essa 
decisão no orçamento para poder ser incluída a verba de 60.000€ (sessenta mil euros). --------- 

Não havendo intervenções, após a apreciação da adenda ao Contrato Interadministrativo de 
Delegação  de Competências e respetiva minuta entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta 
de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz para o ano 2022, procedeu-se à votação 
deste ponto da agenda de trabalhos tendo sido o mesmo aprovado por maioria com sete votos 
a favor (Sérgio Marques, Judite Dias, Helena Português, Rita Rebelo, Mário Estêvão, Beatriz 
Santos e Rui Alves) e dois votos contra (Pedro Oliveira e Maria do Céu Pontes). --------------------- 

Havendo necessidade de entregar certidão sobre as decisões tomadas em matéria de auto de 
transferência e delegação de competências foi unanimemente aprovada a ata minuta 
referente aos pontos 2 e 3 da agenda de trabalhos. 

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. --------------- 
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O Presidente da Assembleia de Freguesia  
 

Sérgio Miguel Santos Marques 
 
 

A Primeira Secretária  
 

Judite Maria Laranjeira Dias 
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Helena Isabel Perdigão da Costa Português  
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ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
ATA Nº 4/2022 

Ao segundo dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, reuniu a Assembleia de 
Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz no Centro Social da Taipa. Presidiu à 
reunião o Presidente da Assembleia de Freguesia, Sérgio Miguel Santos Marques, apoiado pela 
Primeira Secretária Judite Dias e pela Segunda Secretária Helena Português. ------------------------ 

Estiveram presentes os seguintes membros: Rita Sofia Cabral Rebelo, Pedro Miguel Rodrigues 
Oliveira e Maria do Céu da Cruz Pontes. ------------------------------------------------------------------------- 

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 Rafael Lopes, Eliana Ferreira e 
Hélder Ferreira pelos sucedâneos na lista de candidatura, respetivamente Mário Estêvão, 
Beatriz Santos e Rui Alves. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

O Presidente da Mesa começou por agradecer a disponibilidade do espaço que contribui para 
a descentralização das sessões de Assembleia de Freguesia, permitindo a participação mais 
alargada da população. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 da informação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia 
acerca da atividade e situação financeira da freguesia, nos termos da alínea e) nº 2 do artigo 
9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro ----------------------------------------------------------------------- 

Ponto 2 - Apreciação e votação do Auto de transferência dos recursos financeiros e respetiva 
minuta relativa à concretização da transferência das competências para a Junta de Freguesia, 
nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, para o ano 2023 ------------- 

Ponto 3 – Apreciação e votação da adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação  de 
Competências e respetiva minuta entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia 
de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz para o ano 2022 --------------------------------------------------- 

Ponto 4 - Discussão e votação da terceira alteração orçamental modificativa e alteração do 
PPI do ano de 2022, de acordo com o SNC-AP (antiga revisão do orçamento e do PPI) nos 
termos da alínea a) do nº 1 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -------------------- 

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

Apreciação e votação da Ata nº 3/2022 ------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa decidiu proceder à apreciação e votação da ata n º 3/2022. Após a sua 
apreciação procedeu-se à sua votação tendo sida aprovada por unanimidade. Ressalva-se o 
pedido de Pedro Oliveira para duas pequenas correções referentes à sua intervenção que 
foram aceites e aprovadas. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 

Intervenção do público --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deu-se início à sessão com a intervenção do público tendo sido dada palavra aos senhores 
Diamantino Jorge e Albertino Oliveira. -------------------------------------------------------------------------- 

Diamantino Jorge inicia a sua intervenção referindo a resposta da Assembleia de Freguesia de 
10 de agosto à sua interpelação de 30 de maio na qualidade de mandatário do movimento de 
desagregação das freguesias. Pelo facto desse documento lhe suscitar algumas dúvidas 
informa que solicitará esclarecimentos que pretende serem obtidos presencialmente. ----------- 

Refere que foi disponibilizado o Inventário e Mapa de Pessoal. No entanto, falta identificar os 
trabalhadores, vencimentos e descontos. Da sua análise, relativamente ao património, a Junta 
de Freguesia cessante detentora de mais património era a Junta de Freguesia de Requeixo. 
Solicitou mapas a escalas específicas pois, no seu entender, a eventual futura desagregação 
deverá respeitar os limites geográficos das antigas freguesias. ------------------------------------------- 

Prossegue a sua intervenção dizendo que, na sessão de setembro de 2012 das extintas 
Assembleias de Freguesia de Requeixo e de Nariz, foi rejeitada a união das freguesias. Quanto 
à escala financeira das freguesias entretanto agregadas resultou na participação no Fundo de 
Financiamento das Freguesias com uma majoração de 15% que, entretanto, acabou no 
segundo mandato após a agregação. ---------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à evolução demográfica de Requeixo menciona um decréscimo de habitantes e de 
eleitores. Quanto ao património da atual Freguesia este é assegurado em grande escala por 
Requeixo, estando assim, do seu ponto de vista, assegurada a viabilidade de desagregação da 
freguesia no caso de futura falta de liquidez, pois considera que poderá esta colocar os seus 
bens no mercado financeiro. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Na sua opinião, a análise da desagregação das freguesias não deve ser financeira, mas sim 
humana. Por último referiu que faria chegar por escrito, via e-mail, à mesa da Assembleia de 
Freguesia esta sua intervenção pedindo que a mesma fosse distribuída por todos os elementos 
dos órgãos autárquicos da Freguesia. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Mesa chama a atenção para o tempo usado e que não poderá voltar a 
permitir. Numa próxima intervenção o cidadão terá que ser mais sucinto. Informa, no entanto, 
que, de acordo com a Lei, o mais indicado será os interessados reunirem as condições 
necessárias para discutir o assunto em Assembleia de Freguesia. ---------------------------------------- 

Albertino Oliveira procedeu à sua apresentação e ligação à Freguesia por ter sido residente 
em Mamodeiro. Solicita a atenção do Executivo da Freguesia para a Rua do Ribeirinho, em 
Mamodeiro. Aproximando-se a época para criação do novo orçamento e plano de atividades 
pretende ver esta zona mais desenvolvida. --------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, começa por dar as boas vindas 
a Rui Alves, pelo facto de ser a sua primeira participação em sessões da Assembleia de 
Freguesia. Faz uma breve referência aos elementos da Assembleia de Freguesia, esclarecendo 
que há equidade na distribuição dos cargos, estando toda a Freguesia representada por 
elementos dos diversos lugares. Faz ainda referência à participação de Tomás Marques, 
residente na Freguesia, em reconhecido concurso de talentos. Parabeniza pelo seu percurso 
notável elogiando as suas capacidades e reconhecendo-o como um vencedor, 
independentemente do resultado final desse concurso. ---------------------------------------------------- 

Relativamente à intervenção de Diamantino Jorge, refere que respeita a sua opinião, mas que 
a posição do Executivo, com suporte dos sete membros das Assembleia eleitos pela Aliança 
com Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, é oposto ao que este defende. ------------------------------- 
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Quanto à intervenção de Albertino Oliveira menciona que, apesar de não partilhar as mesmas 
ideologias políticas, nutre natural simpatia pelo cidadão e pelas suas preocupações. Informa 
que está prevista intervenção na Rua do Ribeirinho dado que o futuro desenvolvimento 
industrial andará muito próximo desse local. ------------------------------------------------------------------ 

No período antes da Ordem do Dia foi dada a palavra aos Membros da Assembleia tendo 
intervindo os seguintes membros: Pedro Oliveira, Maria do Céu Pontes e Rui Alves. --------------- 

Pedro Oliveira iniciou por questionar qual o ponto de situação relativamente às extensões de 
saúde. Quanto aos transportes públicos lamenta a demora nas carreiras bem como o facto de 
não existir uma carreira que ligue toda a Freguesia. É do seu entendimento que a Junta de 
Freguesia deve intervir nesta matéria. --------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente à EN235 questiona se, a poente, há perspectiva de intervenção dado que, do 
seu ponto de vista, as obras recentes prejudicam os habitantes da zona da Bica. Questiona 
também sobre a perspectiva de intervenção nas habitações sociais e qual a evolução da futura 
obra do Museu da Terra. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em matéria de apoio associativo, pretende ser esclarecido acerca do apoio à Associação 
Desportiva de Requeixo. Lamenta o facto de as paragens de autocarro ainda não estarem 
todas instaladas. Questiona acerca da existência de regulamento florestal. --------------------------- 

Sobre a Rua da Areosa, no Carregal, pretende saber qual o ponto de situação para a 
pavimentação. Questiona também sobre qual o desenvolvimento relativamente à cobertura 
da gás natural na Freguesia, bem como sobre a marcação de passadeiras no centro da Póvoa 
do Valado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à limpeza de bermas, menciona que há ruas que não têm sido intervencionadas e 
outras em que o tempo entre limpezas é muito extenso. Pretende saber o ponto de situação 
relativamente à obra a executar no Ramalheiro, bem como na Rua do Carral, ambas em Nariz. 

Quanto ao documento entregue na última sessão atinente à desagregação das freguesias, no 
seu entender deveria estar datado e assinado. Menciona que, do seu ponto de vista, a 
informação dos Censos é importante nesta matéria da desagregação na medida em que reflete 
a perda de população e isso significará a perda de escolas, posto médico e transportes 
desadequados o que não será favorável para fixar população. Por outro lado, há no momento 
locais onde não é permitido construção unifamiliar quando já foi permitido anteriormente. ----- 

Ainda sobre o relatório apresentado, em matéria de desagregação, neste estão refletidas 
dívidas. Questiona se os saldos existentes não eram suficientes para fazer face a essas dívidas. 
Quanto à coima do gasóleo agrícola pretende saber o que foi feito para apurar as pessoas 
resposáveis e imputar-lhes as consequências. ----------------------------------------------------------------- 

Pretende ainda ser esclarecido quanto à venda de terreno sito na Rua da Capela, no Carregal, e 
em que moldes foi efetuada. --------------------------------------------------------------------------------------- 

Por fim termina dizendo, ainda sobre a desagregação das freguesias, que é importante 
referenciar o términus da majoração do Fundo de Financiamento de Freguesias. ------------------- 

Maria do Céu Pontes questiona qual o ponto de situação relativamente a habitação devoluta 
em perigo de ruína sita na Rua das Poceiras, em Requeixo. Neste momento a rua está interdita 
causando incómodo aos habitantes. Sobre uma notícia que leu no Diário de Aveiro, pretende 
ser esclarecida sobre que verbas estão a ser atribuídas às Juntas de Freguesia e para que 
efeito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Solicita a intervenção no “caminho velho” e a limpeza da Quinta da Costa bem como do espaço 
envolvente do Centro Social de Requeixo. Questiona sobre qual a previsão de intervenção na 
Rua da Capela, na Taipa, e na Rua Central, em Requeixo. -------------------------------------------------- 

Agradece a intervenção no caminho próximo da ponte de Requeixo e toda a colaboração da 
Junta de Freguesia para a realização dos festejos da Festa da Ponte. ----------------------------------- 

Rui Alves pretende saber qual o ponto de situação para as pavimentações na Póvoa do Valado, 
designadamente na Rua do Goucho, Rua da Brenha e Rua das Cerejeiras. ----------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece as questões 
suscitadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente ao assunto relacionado com as extenções de saúde, este será debatido mais à 
frente nesta reunião. Sobre os transportes menciona que não está prevista qualquer alteração 
e que no próximo ano de 2023 será implementado transporte dedicado às crianças e adultos 
para o novo centro escolar e centro de saúde, respectivamente. ---------------------------------------- 

Quanto à zona da Bica, a Junta de Freguesia está satisfeita com a obra recentemente efetuada 
na EN235 pois agora está garantida a segurança do utilizadores desta via. O IP (Estradas de 
Portugal) é o responsável pela limpeza da via. ----------------------------------------------------------------- 

Relativamente às habitações sociais houve recentemente intervenções. Quanto ao Museu da 
Terra estão atualmente a ser recolhidas provas testemunhais e o concurso será lançado 
eventualmente no final deste ano para obra a iniciar durante o próximo ano de 2023. -------- 

Quanto à Associação Desportiva de Requeixo, esta não vai reativar-se apenas por vontade da 
Junta de Freguesia. Caso volte a ter atividade voltará a ser apoiada pela Junta de Freguesia, 
como as restantes associações locais. ---------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à instalação dos abrigos de passageiros, de facto tem havido grandes atrasos 
proporcionados pela constante mudança de empreiteiros, mas prevê-se a sua conclusão no 
último trimestre deste ano. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Em matéria de regulamento florestal reconhece que há, de facto, madeireiros abusadores, 
mas que, atendendo à mancha florestal da Freguesia a situação até é favorável sendo que 
alguns desses madeireiros já se predispuseram a reparar danos causados. --------------------------- 

No que diz respeito a pavimentações, após a inacapacidade da empresa à qual foi entregue 
obra, a Câmara Municipal de Aveiro terá agora que lançar novo concurso em 2022 para obra a 
executar em 2023, designadamente na Rua e Travessa da Areosa, Rua do Raso e Rua Direita 
(Carregal), Rua do Chão Minhoto e Rua Central (Requeixo), Urbanização e Rua do Chão Velho 
(Póvoa do Valado), Rua do Castelo, Rua Baixa do Castelo (Mamodeiro) e Rua da Sobreirinha 
(Nariz). Quanto ao Ramalheiro a obra já foi adjudicada ao empreiteiro Carlos Pinho, assim com 
a Rua do Carral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobre a cobertura de gás e saneamento o que a Junta de Freguesia pode fazer é pressionar as 
entidades competentes. Para o Largo da Póvoa do Valado está a ser projetada requalificação 
que inclui também a marcação de passadeiras. --------------------------------------------------------------- 

Relativamente à limpeza de valetas importa referir a aposta da Junta de Freguesia na redução 
da aplicação de herbicida. A periodicidade da limpeza está escalonada e é criteriosamente 
cumprida. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Relativamente ao relatório apresentado sobre a desagregação das freguesias esclarece que 
não carecia de apreciação pela Assembleia de Freguesia. Aliás, trata-se de um documento 
rigoroso que espelha os números sobre os quais não há qualquer tipo de análise a efetuar. ----- 

Sobre as dívidas das extintas freguesias esclarece que os saldos de Requeixo e de Nariz não 
eram suficientes para a sua liquidação. Aliás, no caso de Nariz, a dívida protelou-se 
exatamente por se tratar de um valor muito elevado, cerca de sessenta mil euros. A respeito 
das dívidas relacionadas com o gasóleo agrícola procurou-se efetuar um acordo de pagamento 
e liquidar a dívida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No caso da agregação das freguesias, menciona que, em detrimento do Fundo de 
Financiamento de Freguesias, a mais valia é mesmo a sua união pois a História relata a vivência 
de mais tempo unidos do que separados. ---------------------------------------------------------------------- 

Sobre a habitação na Rua das Poceiras informa que a Câmara Municipal de Aveiro poderá 
tomar a posse administrativa, mas que o proprietário ainda está dentro do prazo estipulado 
para proceder à regularização da situação (reconstruir ou demolir). Acerca das verbas 
anunciadas no Diário de Aveiro está relacionado com o ponto três desta sessão a discutir 
oportunamente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informa que vai solicitar à Câmara Municipal a limpeza da Quinta da Costa. Agradece as 
palavras de apoio relativamente à Festa e reitera toda a disponibilidade da Junta de Freguesia 
no apoio das atividades lúdico-festivas. ------------------------------------------------------------------------- 

Sobre o caminho que liga Requeixo a Óis da Ribeira foi solicitada à APA – Agência Portuguesa 
do Ambiente, autorização para colocação de pedra rachão. ----------------------------------------------- 

Para finalizar, esclarece que as pavimentações na Rua da Brenha, Rua das Cerejeiras e Rua do 
Gocho estão previstas para este ano. ---------------------------------------------------------------------------- 

Pedro Oliveira pede esclarecimentos adicionais. Quanto à EN235 refere que não houve 
mortes, mas que tem havido acidentes. Relativamente ao transporte público dentro da 
Freguesia questiona como faz a população até haver centro escolar. ----------------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece que a EN235 é a 
estrada nacional com mais movimento no Concelho de Aveiro. Quanto ao transporte público 
na Freguesia este só terá início aquando da entrada em funcionamento do novo centro 
escolar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Ponto 1 - Apreciação da informação escrita do senhor Presidente da Junta de Freguesia 
acerca da atividade e situação financeira da freguesia, nos termos da alínea e) nº 2 do artigo 
9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro ----------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, faz uma breve explicação sobre 
a atividade e a situação da freguesia, destacando os atendimentos no Espaço Cidadão e CTT. 
Salienta ainda o acolhimento de um jovem portador de deficiência para a execução de estágio, 
bem como a representação do Executivo em vários eventos na freguesia e no município. -------- 

Menciona o apoio logístico a diversas atividades e a retoma do Passeio Sénior, deixando uma 
palavra de agradecimento ao Executivo da Junta de Freguesia de Viseu pelo excelente 
acolhimento. Destaca também a procura dos espaço verdes e Parques da Freguesia que tem 
sido intensa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Em matéria de saúde, menciona a reunião com o ACeS Baixo Vouga, na pessoa do Dr. Pedro 
Almeida, ocorrida no passado dia 6 de julho. O Diretor Executivo pretende a criação de USF – 
Unidade de Saúde Familiar na nossa Freguesia. O Governo terá que fazer o que lhe compete, 
mas a Câmara Municipal de Aveiro está disponível para aquisição do terreno e execução do 
projeto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Foi dada a palavra aos membros da mesa tendo intervindo os senhores Beatriz Santos e Pedro 
Oliveira. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Beatriz Santos pretende saber se o apoio logístico da Junta de Freguesia às festividades tem 
algum custo para os organizadores. ------------------------------------------------------------------------------ 

Pedro Oliveira enaltece o acolhimento do jovem. Solicita a limpeza de caminhos rurais e de 
propriedades do município. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece que todo o apoio 
logístico às festividades e associações é inteiramente gratuito. Relativamente à limpeza das 
vias esclarece que os arruamentos urbanos são intervencionados a cada três meses e é 
garantida pela Junta de Freguesia. Já a limpeza dos caminhos florestais é efetuada pela Câmara 
Municipal que tem escalas próprias. Já foi solicitado ao Município a limpeza das suas 
propriedades. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 2 - Apreciação e votação do Auto de transferência dos recursos financeiros e respetiva 
minuta relativa à concretização da transferência das competências para a Junta de Freguesia, 
nos termos do previsto no Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, para o ano 2023 ------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece que a 
descentralização de competências do Governo para a Câmara Municipal e desta para a Junta 
de Freguesia permitiu um acréscimo de 15% de recursos financeiros, comparativamente com o 
ano transato. Esse acréscimo terá que ser aprovado pela Assembleia de Freguesia. ---------------- 

Foi dada a palavra aos membros da mesa tendo intervindo a senhora Rita Rebelo que 
questionou se todas as Câmaras Municipais procedem a este auto de transferência e, no caso 
de Aveiro, se todas as Freguesias foram contempladas. ---------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece que nem todos os 
municípios procedem a este tipo de descentralização e, no caso de Aveiro, a Junta de 
Freguesia de S. Jacinto está fora deste acordo por falta de condições. ---------------------------------- 

Não havendo mais intervenções, após a apreciação do auto de transferência dos recursos 
financeiros e respetiva minuta relativa à concretização da transferência das competências para 
a Junta de Freguesia, procedeu-se à votação deste ponto da agenda de trabalhos tendo sido o 
mesmo aprovado por maioria com sete votos a favor (Sérgio Marques, Judite Dias, Helena 
Português, Rita Rebelo, Mário Estêvão, Beatriz Santos e Rui Alves) e duas abstenções (Pedro 
Oliveira e Maria do Céu Pontes). ---------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 – Apreciação e votação da adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação  de 
Competências e respetiva minuta entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia 
de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz para o ano 2022 --------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece que em fevereiro de 
2022 foi aprovado por esta Assembleia de Freguesia o primeiro acordo de delegação de 
competências e ainda duas competências extraordinárias. Quanto às competências 
extraordinárias, a requalificação do Polidesportivo do Carregal está concluída. A requalificação 
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do espaço envolvente à Ponte da Vessada ainda não avançou pelo facto de não haver ainda 
autorização da CCDRC – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. ---- 

Houve, entretanto, Juntas de Freguesia que, no decorrer do ano, não conseguiram 
contratualizar as suas obras. Posto isto, a Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
reune condições para ser contemplada com mais verbas para execução de novas 
competências, ainda em 2022. Neste caso trata-se da operação extraordinária de limpeza dos 
Parques Ribeirinhos; execução dos caminhos interiores do Cemitério de Requeixo e trabalhos 
de reabilitação na Escola da Taipa. -------------------------------------------------------------------------------- 

Foi dada a palavra aos membros da mesa tendo intervindo o senhor Pedro Oliveira que 
questionou esta delegação de competências sobre a proximidade na questão da saúde, pois 
considera que a centralização dos serviços de saúde é retirar a proximidade ao utente. ---------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, chama a atenção do membro 
da assembleia para o assunto a ser debatidatido que nada tem que ver com a sua intervenção. 
No entanto, a título meramente informativo, relembra poucos serão os locais com menos de 
cinco mil eleitores com três extensões da saúde, mas, sobretudo há que reconhecer que após 
a centralização do serviços houve mais trabalho efetivo do que quando estes estavam a 
funcionar separadamente. Aludiu para a realidade do país em termos de saúde. ------------------- 

Não havendo mais intervenções, após a apreciação da adenda ao Contrato Interadministrativo 
de Delegação  de Competências e respetiva minuta entre a Câmara Municipal de Aveiro e a 
Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz para o ano 2022, procedeu-se à 
votação deste ponto da agenda de trabalhos tendo sido o mesmo aprovado por maioria com 
sete votos a favor (Sérgio Marques, Judite Dias, Helena Português, Rita Rebelo, Mário Estêvão, 
Beatriz Santos e Rui Alves) e duas abstenções (Pedro Oliveira e Maria do Céu Pontes). ------------ 

Ponto 4 - Discussão e votação da terceira alteração orçamental modificativa e alteração do 
PPI doano de 2022, de acordo com o SNC-AP (antiga revisão do orçamento e do PPI) nos 
termos da alínea a) do nº 1 do artigo 9º da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro. -------------------- 

O Presidente da Junta, com a anuência do Presidente da Mesa, esclarece que esta é uma mera 
formalidade. Dado que foi apovada a adenda ao Contrato Interadministrativo de Delegação  de 
Competências e respetiva minuta entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia 
de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz para o ano 2022 é necessário agora fazer refletir essa 
decisão no orçamento para poder ser incluída a verba de 60.000€ (sessenta mil euros). --------- 

Não havendo intervenções, após a apreciação da adenda ao Contrato Interadministrativo de 
Delegação  de Competências e respetiva minuta entre a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta 
de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz para o ano 2022, procedeu-se à votação 
deste ponto da agenda de trabalhos tendo sido o mesmo aprovado por maioria com sete votos 
a favor (Sérgio Marques, Judite Dias, Helena Português, Rita Rebelo, Mário Estêvão, Beatriz 
Santos e Rui Alves) e dois votos contra (Pedro Oliveira e Maria do Céu Pontes). --------------------- 

Havendo necessidade de entregar certidão sobre as decisões tomadas em matéria de auto de 
transferência e delegação de competências foi unanimemente aprovada a ata minuta 
referente aos pontos 2 e 3 da agenda de trabalhos. 

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. --------------- 
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