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ATA N.º 27 

 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE 

REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram 
publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e 
Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os 
seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

1 – Transferência de titularidade da concessão de terreno para sepultura ------------ 

Deliberada a transferência de titularidade da concessão de fração de terreno no 
“Cemitério do Viso” – Nª Sra de Fátima, designada por Sepultura n.º 299 – Talhão 4,  
destinado a sepultura de uso particular e familiar a Olívia Tavares Pereira, residente na 
Rua do Agueiro, n.º 25 Póvoa do Valado 3810-757 Nª Sra de Fátima. ---------------------- 

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

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se 
lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. ----------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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     ATA N.º 28 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram 
publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e 
Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Requeixo. Foram tratados os seguintes 
assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - Trabalho Comunitário ------------------------------------------------------------------------ 

Aceitação de prestação de serviço comunitário do cidadão Hernâni Manuel Rodrigues 
Tavares, por solicitação da Equipa do Baixo Vouga da Delegação Regional de 
Reinserção do Centro. O total de horas a cumprir será de 120h. ------------------------------ 

2 – Transferência de titularidade da concessão de terreno para sepultura ------------ 

Deliberada a transferência de titularidade da concessão de fração de terreno no 
“Cemitério de Nariz” – Nariz, designada por Sepultura n.º 80 – folha 40 da 1ª fase, 
destinado a sepultura de uso particular e familiar a Ana Cláudia Gomes Soares Ferreira, 
residente na Rua do Val do Rato, n.º 32 Palhaça 3770-355 Palhaça. ------------------------ 

3 – Peditório anual Liga Portuguesa contra o cancro -------------------------------------- 

A pedido da Liga portuguesa contra o cancro a Junta de Freguesia colaborará uma vez 
mais no peditório anual que se realizará nos próximos dias 31 de outubro e 1, 2, 3 e 4 de 
novembro. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

02 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de 
Fátima – Dia do Idoso ------------------------------------------------------------------------------ 

13 de outubro – Centro Social da Taipa – Comissão de festas Nª Sra da Alumieira – 
Torneio de sueca ------------------------------------------------------------------------------------- 

15 de outubro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de 
Fátima – Ação de sensibilização ------------------------------------------------------------------ 

17 de outubro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial Nª Sra 
de Fátima – Torneio de sueca ---------------------------------------------------------------------- 

23 de outubro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial Nª Sra 
de Fátima – Jornadas do idoso --------------------------------------------------------------------- 

26 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª 
Sra de Fátima – Tarde cultural e missa do idoso ------------------------------------------------ 

27 de outubro – Centro Social de Requeixo – Reunião de pais ensino básico -------------- 

28 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª 
Sra de Fátima – Festival de sopas ----------------------------------------------------------------- 

30 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª 
Sra de Fátima – Torneio de sueca ----------------------------------------------------------------- 

31 de outubro – Centro Social de Requeixo – Clube Náutico e Desportivo de Requeixo 
– Baile de Halloween ------------------------------------------------------------------------------- 
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31 de outubro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª 
Sra de Fátima – Sessão “Educação para a saúde e incontinência” ---------------------------- 

5 – Ordens de Pagamento ------------------------------------------------------------------------ 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de outubro, da OP n.º 530 à 
602. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6 – Guias de Recebimento ------------------------------------------------------------------------ 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de outubro da GR n.º 293 
à 320. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 17 até à 27 e Guias 
de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 129 à 144. -----------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se 
lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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     ATA N.º 29 

 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE 

REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 
 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram os 
membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz no edifício 
da Junta de Freguesia em Nariz. Foram tratados os seguintes assuntos: --------------------- 

1 – Atendimento público -------------------------------------------------------------------------- 

Atendimento de dois fregueses de Requeixo – Sr. Adalberto Lima e Eng. Guimarães. 
Ambos solicitaram o alinhamento das suas propriedades na Rua do Quinchoso em 
Requeixo para que possam proceder à execução de muros de vedação, atendendo a que 
têm conhecimento de que brevemente a estrada será repavimentada. ------------------------ 

2 – RLIS ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

A pedido do Assistente Social da Rede Local de Intervenção Social – RLIS, a Junta de 
Freguesia vai colaborar no transporte referente a mudança de habitação. ------------------- 

3 - A. R. C. Barroca -------------------------------------------------------------------------------- 

A pedido da Associação Recreativa e Cultural da Barroca, a Junta de Freguesia vai 
ceder transporte para a carga de areia necessária, com vista às obras de melhoramento 
do parque desportivo da referida associação. ---------------------------------------------------- 

4 - Espaço Cidadão -------------------------------------------------------------------------------- 

Foi determinada a alteração do horário de atendimento da Junta de Freguesia em Nariz 
para permitir que o serviço seja fortalecido em Nª Sra de Fátima aquando da entrada de 
funcionamento do Espaço Cidadão. -------------------------------------------------------------- 

5 – Magusto nas escolas --------------------------------------------------------------------------- 

Deliberada a colaboração da Junta de Freguesia com as castanhas para o magusto de 
todos os estabelecimentos escolares da Freguesia bem como IPSS’s. ----------------------- 

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

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se 
lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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     ATA N.º 30 

 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE REQUEIXO, 

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram 
publicamente os membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e 
Nariz no edifício da Junta de Freguesia em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os 
seguintes assuntos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

1- Mobilidade Interna Intercarreira para Técnico Superior ----------------------------- 

Após análise da proposta abaixo descrita, o Executivo da Junta de Freguesia de 
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, aprovou por unanimidade a mobilidade da 
trabalhadora Maria de Fátima Lavoura Dias, com contrato de trabalho por tempo 
indeterminado com a carreira de Assistente Técnica para a carreira de Técnica Superior, 
pelo período de dezoito meses, com efeito a partir do dia um de janeiro de dois mil e 
dezanove. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROPOSTA ----------------------------------------------------------------------------------------- 

A presente proposta tem por base a conveniência para o interesse público de que se 
reveste esta decisão. Efetivamente, a trabalhadora em questão tem vindo a desempenhar 
funções inerentes à carreira de Técnica Superior, nomeadamente na coordenação dos 
serviços, de planeamento, de programação, de aplicação de métodos e processos de 
natureza técnica que fundamentam e preparam a decisão. Acresce ainda que as funções 
desempenhadas pela trabalhadora se revestem de responsabilidade e autonomia técnica, 
bem como da representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, 
tomando opções de índole técnica enquadradas por diretivas ou orientações superiores. - 

Nestes termos, considerando que a trabalhadora é Licenciada em Comunicação pelo 
Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração, considera-se que a 
mobilidade interna dentro do mesmo órgão ou serviço, da carreira de Assistente Técnico 
para a carreira de Técnico Superior, nos termos e para os efeitos dos artigos 92.º nº 2 
alínea b) e 93.º, nº 3 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), se reveste 
de interesse e relevância para a melhoria do funcionamento do serviço da Freguesia de  
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, designadamente por motivos de economia, 
tendo em conta a mais valia do exercício de funções de Técnica superior ao abrigo do 
acordo de mobilidade, quando comparado com o custo de admissão de um trabalhador 
com idêntica carreira, bem como de eficácia e eficiência que tal mobilidade representa. -  

Estando preenchido o requisito formal para a realização desta mobilidade – a 
titularidade da licenciatura – propõe-se que, por decisão da Junta de Freguesia de 
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, se proceda à mobilidade interna da 
trabalhadora Maria de Fátima Lavoura Dias para a carreira de Técnica Superior, pelo 
período de 18 meses (cfr. artigo 97.º LTFP), com início em 01 de janeiro de 2019 
passando a desempenhar as funções inerentes à carreira de Técnica Superior. ------------- 

Por se tratar de uma mobilidade dentro do mesmo órgão ou serviço, estando dispensado 
o acordo do trabalhador (cfr. art.º 95.º LTFP), a presente mobilidade deverá operar-se 
por decisão da Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz, com 
início no dia 01 de janeiro de 2019. --------------------------------------------------------------- 
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2 - Plano de Atividades e Orçamento para 2019 --------------------------------------------- 

Em conformidade com o disposto na Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, o Executivo da 
Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz apresentará à Assembleia de 
Freguesia, para apreciação e votação, o Plano de Atividades, Orçamento e Plano 
Plurianual de Investimentos a desenvolver no ano de 2019. 

Este Plano de Atividades visa o cumprimento integral da Lei e orienta-se para objetivos 
da planificação de ações que se consideram importantes para o crescimento da Junta de 
Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. Como serviço público, a Junta de 
Freguesia preza a prestação de um serviço de excelência a todos quantos a procuram 
pelo que o seu Executivo tem a missão de desenvolver os setores que contribuam para 
uma melhor qualidade de vida e progresso da Freguesia. Para o efeito tem sempre em 
consideração uma sociedade mais equitativa e solidária, respondendo assim às 
verdadeiras necessidades da população. ---------------------------------------------------------- 

O plano que se apresenta é condicionado pelos fundos legais atribuídos a esta Freguesia, 
cujas principais receitas têm origem no Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF) e 
Protocolos com o Município de Aveiro. --------------------------------------------------------- 

As iniciativas que se enumeram poderão  ser desenvolvidas a nível individual 
(exclusivamente pela Junta de Freguesia) e a nível coletivo (desenvolvidas em parceria 
com o Município de Aveiro, outras Freguesias ou com Associações Locais). -------------- 

Aprovado o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019 que orça num total 
quer das Despesas como das Receitas no valor de €408.959,00 (quatrocentos e oito mil, 
novecentos e cinquenta e nove euros). ----------------------------------------------------------- 

3 - GOP 2019: Definição das linhas orientadoras ------------------------------------------- 

O Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz apresentará à 
Assembleia de Freguesia, para apreciação e votação, as atividades a desenvolver no ano 
de 2019. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Obras e Reparações --------------------------------------------------------------------------- 
1.1.   Manutenção e melhoria das condições dos cemitérios 

- Requeixo: pintura, construção de columbários 
- Nª Sra de Fátima: cimentar, construção de sepulturas e columbários, criação de 
espaço de culto coberto, construção de estacionamento 
- Nariz: cimentar, pintura, construção de columbários 

1.2.  Manutenção de fontes, logradouros, fontenários e cruzeiros da Freguesia 
1.2. Construção de muros e passeios no seguimento do acordado com a Câmara 

 Municipal de Aveiro no âmbito das Delegações de Competências para o ano 
 2019 

1.3.   Construção de Parque Infantil e Largo de Festas em Requeixo 
1.4.   Conclusão dos balneários do polidesportivo do Carregal 
1.5.    Continuidade da aplicação das placas toponímicas  
1.6.  Requalificação do espaço público no Barreiro/Almas junto à paragem de 

autocarro Taipa, após substituição do abrigo de passageiros  
1.7. Requalificação da presa da fonte da Sanguinheira 
1.8. Requalificação do Polidesportivo do Carregal 
2.  Estradas e arruamentos ------------------------------------------------------------------ 
2.1. Pavimentações de acordo com a Câmara Municipal de Aveiro 
2.2. Requalificação EN235 
2.3. Alargamento da Zona Industrial de Mamodeiro prevista na revisão do PDM 
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3.  Ambiente e Turismo ---------------------------------------------------------------------- 
3.1. Limpeza de valetas, passeios, aquedutos e espaços rurais, de acordo com o 

tratado em matéria de Delegação de Competências com a CMA 
3.2. Construção do Jardim do Foral na Rua de S. Paio em Requeixo 
3.3. Construção de via ciclável e pedonal entre os Parques de Requeixo e do 

Carregal, com acompanhamento da execução dos projetos “Liga-te à Pateira” e 
“ExplorAPPateira” 

3.4. Elaboração do projeto para a construção do salão multiusos no Parque de Nariz 
3.5. Manutenção dos espaços ajardinados da Freguesia 
3.6. Promoção de campanhas de sensibilização relacionadas com o meio ambiente 
3.7. Requalificação do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima 
3.8. Criação de pista de pesca desportiva em Requeixo 
3.9. Promoção dos Parques de Merendas da Freguesia 
3.10. Valorização da Mamoa 
4. Instalação de serviços -------------------------------------------------------------------- 
4.1. Dinamização do Espaço do Cidadão em Nª Sra de Fátima 
5.  Imobilizado corpóreo --------------------------------------------------------------------- 
5.4. Referenciação GPS das propriedades da Freguesia 
5.5. Continuidade da reflorestação das propriedades rústicas da Freguesia 
5.6. Loteamento da Rompida (Requeixo) e Areosa (Carregal) 
6.  Cultura -------------------------------------------------------------------------------------- 
6.1. Festa das Associações 
6.2. Conclusão do projeto e lançamento a concurso das obras do Museu da Terra - 
 Requeixo  
6.3. Apoio às entidades e associações de carácter cultural, desportivo, social, 
 Educativo / recreativo da Freguesia (quer no apoio à atividade regular como no 
 apoio ao investimento) 
7.  Educação e formação --------------------------------------------------------------------- 
7.1. Comemoração do Dia Mundial da Criança 
7.2. Apoio da divulgação de atividades nas férias escolares 
7.3. Criação de programa de reconhecimento de mérito dos alunos em função dos 

resultados obtidos e competências demonstradas ao nível da cidadania e 
voluntariado 

7.4. Promover atividades em jardins de infância e escolas 1º ciclo 
7.5.    Colaborar com as escolas e associação de pais da Freguesia numa perspetiva de 
 futuro 
7.6. Cedência de salas e equipamentos para formação 
7.7. Promoção e divulgação de cursos/ações de formação 
8.  Saúde ---------------------------------------------------------------------------------------- 
8.1. Dinamização da Feira da Saúde 
8.2. Apoio aos rastreios e recolhas de sangue 
8.3. Promoção de atividades de âmbito desportivo (fitness/ zumba/ hidroginástica) e 
 culturais 
8.4. Apoio às três Extensões de Saúde da Freguesia 
9. Ação social ---------------------------------------------------------------------------------- 
9.1. Criação de loja social em colaboração com as Paróquias da Freguesia 
9.2. Continuidade do movimento sénior que proporciona à população idosa 

atividades diversificadas como passeios, natação, ginástica, dança, artesanato, 
etc. 

9.3. Colaboração com IPSS/Paróquias 
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9.4. Aceitação de cidadãos condenados a cumprirem pena de “prestação de serviço 
comunitário à freguesia”, por solicitação do Tribunal da Comarca do Baixo 
Vouga 

9.5. Apoio na promoção de sessões de esclarecimento (Exemplo: segurança, saúde, e 
outras) 

10.  Organização administrativa e Recursos humanos --------------------------------- 
10.1. Constante atualização do site e facebook  
10.2. Recrutamento de pessoal ao abrigo do programa Contrato Emprego Inserção e 
 Contrato Emprego Inserção + 
10.3. Formação dos funcionários 
10.4. Avaliação de desempenho 
10.5. Recrutamento de estagiários para o desenvolvimento de novos projetos  
11.  Transportes --------------------------------------------------------------------------------- 
11.1. Aplicação de novos abrigos para passageiros  
11.2. Implementação do sistema de transporte a pedido  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 - Mapa de pessoal -------------------------------------------------------------------------------- 

Aprovado o Mapa de Pessoal para 2019 onde constam para a Categoria de Técnico 
Superior um posto previsto e zero existentes, para a Categoria Assistente Técnico dois 
postos de trabalho existentes e zero previstos e para a Categoria de Assistente 
Operacional quatro postos de trabalho existentes e zero previstos. --------------------------- 

5 - Tabela de Taxas e Licenças ------------------------------------------------------------------ 

Aprovada a Tabela de Taxas e Licenças para o ano de 2019 conforme documento 
anexo. Procurou-se, de forma geral, manter os mesmos valores aplicados no ano em 
curso. Destaca-se a ocupação de ossários nos Cemitérios da Freguesia entretanto 
disponíveis. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mantém-se a situação de a Câmara Municipal de Aveiro exercer competências ao nível 
do licenciamento de atividades ruidosas, arrumadores de carros e venda ambulante de 
lotarias. Posto isto e ainda pelo facto de a Freguesia não ter meios técnicos para o 
licenciamento do ruído decidiu este Executivo não contemplar estas taxas e licenças 
para o ano 2019. ------------------------------------------------------------------------------------- 

6 - Delegação de Competências ------------------------------------------------------------------ 

Com uma execução muito positiva no ano de 2018, a Junta de Freguesia de Requeixo, 
Nª Sra de Fátima e Nariz considera importante dar continuidade à delegação de 
competências por parte do Município com a finalidade de elevar a quantidade e 
qualidade da prestação de serviços públicos essenciais aos Cidadãos, apostando no 
reforço do trabalho de cooperação institucional e financeiro. --------------------------------- 

Assim, considerando que: -------------------------------------------------------------------------- 

- o regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, prevê a 
concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 
interadministrativos, prevista no artigo 120.º, entre órgãos de municípios e órgãos das 
freguesias; -------------------------------------------------------------------------------------------- 

- uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre 
todos os órgãos das autarquias locais colaborando ativamente entre si no sentido da 
melhoria dos serviços prestados às populações; ------------------------------------------------- 
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- num contexto de escassez de recursos, importa rentabilizar os meios disponíveis tendo 
em atenção a necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e 
dificuldades com que todos os dias as autarquias locais são confrontadas; ----------------- 

Será celebrado contrato interadministrativo de delegação de competências entre a 
Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e 
Nariz. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nesse contrato, a Câmara Municipal de Aveiro delega na Junta de Freguesia de 
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz as seguintes competências relativas a 
serviços públicos essenciais e salubridade pública: limpeza de valas e valetas; 
manutenção de jardins e espaços verdes; limpeza de bermas e passeios e pequenas 
reparações de passeios; qualificação de caminhos rurais; manutenção do Parque infantil 
de Mamodeiro e Parque infantil de Nariz (parque de merendas); manutenção / colocação 
de placas toponímicas; manutenção de Fontes, Fontanários e Tanques; manutenção do 
Polidesportivo de Nariz, sito na Rua Professor Belarmino Nunes, do Polidesportivo de 
Nossa Senhora de Fátima, sito na Rua da Igreja, e do Polidesportivo do Carregal. -------- 

Além das competências designadas, a Câmara Municipal de Aveiro procede às 
seguintes ações de cooperação com delegação de competências na Junta de Freguesia de 
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz para o ano 2019: requalificação do parque 
de merendas de Mamodeiro; requalificação dos cemitérios da freguesia; parque de 
estacionamento junto ao Cemitério do Viso; parque Infantil de Requeixo; desenvolver 
projeto de qualificação do largo do parque infantil de Requeixo. ---------------------------- 

A Câmara Municipal de Aveiro procederá ainda à disponibilização de máquinas e 
equipamentos à Junta de Freguesia, mediante plano de trabalhos apresentado pela 
mesma e acordado entre ambas as entidades, correspondente a 180 horas. ----------------- 

Para o exercício das competências previstas no contrato de delegação de competências, 
a Câmara Municipal de Aveiro obriga-se a transferir para a Junta de Freguesia de 
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz a importância de 239.700,00 € (duzentos e 
trinta e nove mil e setecentos euros). ------------------------------------------------------------- 

7 - Carta educativa --------------------------------------------------------------------------------- 

A Carta Educativa do Município de Aveiro, que se encontra em vigor, foi aprovada pela 
Assembleia Municipal em 2007 constituindo-se, a partir de então, como um dos 
documentos de referência do planeamento da educação no município. ----------------------  

Este documento deve de ser um documento dinâmico de modo a permitir que a 
evolução das condições educativas disponibilizadas à população do concelho 
acompanhe as necessidades reais. Por esse motivo, é fundamental verificar, 
periodicamente, se as linhas de rumo nela traçadas estão a ser seguidas e se os 
resultados conseguidos estão em consonância com os esperados. ----------------------------  

O documento em vigor foi proposto para alteração. A revisão da Carta Educativa do 
Município de Aveiro surge no momento em que se encontram em revisão os 
Instrumentos de Planeamento, tendo por base os trabalhos da Revisão do Plano Diretor 
Municipal (PDM). ----------------------------------------------------------------------------------- 

Na sequência da Apresentação Pública da Carta Educativa do Município de Aveiro, 
apresentada publicamente a 13 de novembro, foi possível a todos os munícipes 
apresentarem o seu contributo. Atendendo à importância do documento em causa, a 
Junta de Freguesia também se pronunciou. ------------------------------------------------------ 
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É do entendimento desta Junta de Freguesia: ---------------------------------------------------- 

1- Na Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz deve existir uma única escola 
onde estejam agrupadas todas as crianças em idade pré-escolar e ensino básico. 
Considera-se que não há crianças suficientes que justifique manter em funcionamento 
os cinco estabelecimentos escolares existentes na Freguesia. No entanto, é 
absolutamente fundamental que se assegure rede eficaz de transportes; -------------------- 

2- Se, por qualquer motivo, for colocada a possibilidade de requalificação de uma das 
escolas existentes na Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, considera-se que 
a EB1 de Requeixo é a que apresenta melhores condições para tal (recorde-se que o 
terreno adjacente é propriedade do Município); ------------------------------------------------- 

3- Em matéria de agrupamentos escolares considera-se que todos os alunos da Freguesia 
(entenda-se ensino pré-escolar e básico) devem pertencer a um único agrupamento 
contrariamente ao que acontece atualmente; ---------------------------------------------------- 

4 - Relativamente aos alunos da freguesia que frequentam o 2º e 3º ciclo entende-se que 
se deve manter em funcionamento as EB 2/3 de Oliveirinha e de Eixo. --------------------- 

Após a fase de debate público, o Conselho Municipal de Educação reunirá para 
proceder à análise dos contributos, de modo a finalizar o documento antes da sua 
aprovação nos vários órgãos (Conselho Municipal de Educação, Câmara Municipal e 
Assembleia Municipal). ---------------------------------------------------------------------------- 

8 – Espaço Cidadão -------------------------------------------------------------------------------- 

Considerando que: ----------------------------------------------------------------------------------- 

O Município de Aveiro celebrou com a Agência para a Modernização Administrativa, 
I.P. Protocolo que teve por objeto a definição das regras para a instalação e 
funcionamento de Espaços do Cidadão e o seu respetivo funcionamento no concelho de 
Aveiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A AMA, I.P. e o Município de Aveiro, através da celebração do referido Protocolo, 
assumiram o interesse em colaborar no lançamento de projetos que, tirando proveito das 
potencialidades tecnológicas de informação e comunicação, contribuam para a 
modernização da Administração Pública, em particular na vertente de relacionamento 
com o cidadão; --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Protocolo celebrado entre o Município de Aveiro e a AMA, I.P. prevê no seu Anexo I 
a instalação de Espaços do Cidadão em diversas freguesias, entre as quais na Freguesia 
de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz; ------------------------------------------------ 
 
O local onde funcionará o Espaço do Cidadão de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e 
Nariz pertence à respetiva Freguesia, encontrando-se já devidamente equipado para o 
efeito; ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Os trabalhadores da Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz 
que assumirão a função de Mediadores no Espaço do Cidadão da mesma já 
frequentaram formação adequada ministrada pela AMA, I. P. -------------------------------- 

Assim, no âmbito da entrada em funcionamento do Espaço do Cidadão de Requeixo, N. 
Sr.ª de Fátima e Nariz, o Executivo da Junta de Freguesia aprova a celebração de 
Protocolo a celebrar entre a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Aveiro para 
gestão do referido Espaço de Cidadão. ----------------------------------------------------------- 
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O Espaço Cidadão funcionará na sede da Junta de Freguesia de segunda a sexta-feira 
entre as 10h00 e 12h30 e 14h00 e 17h30. -------------------------------------------------------- 

9 - Fundo Recomeçar ------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberada a candidatura ao Fundo Recomeçar. Este é um fundo da Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa e tem como objetivo apoiar financeiramente as Freguesia 
afetadas pelos incêndios de 15 e 16 de outubro de 2017. Há duas áreas de intervenção: 
“Recuperação ambiente, ordenamento do território e diminuição do risco de incêndio” e 
ainda “Recomeçar em segurança”. A Junta de Freguesia apresentará candidatura para as 
duas medidas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

10 – Coima de Nariz – Ponto de situação ----------------------------------------------------- 

Relativamente ao pagamento da coima à Segurança Social referente a processo da 
extinta Junta de Freguesia de Nariz, esta coima está a ser liquidada num total de 60 
prestações. Até ao momento foram liquidadas 51 prestações num total de 52.003,63€ 
(cinquenta e dois mil e três euros e sessenta e três cêntimos). Até à data de hoje 
liquidou-se 11.452,48€ (onze mil, quatrocentos e cinquenta e dois euros e quarenta e 
oito cêntimos). Está então em falta o pagamento de 9 prestações que correspondem a 
8.446,35€ (oito mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos). ------  

11 - Agência Portuguesa do Ambiente --------------------------------------------------------- 

A pedido da Junta de Freguesia a Agência Portuguesa do Ambiente deslocou-se a 
Requeixo para verificar a necessidade de intervenção junto à ponte de Requeixo. -------- 

Concordaram com a urgência da obra, ficando de informar quais os procedimentos a 
seguir. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12 - Festa Natal ------------------------------------------------------------------------------------- 

O Natal é uma época mágica sobretudo para os mais pequenos. Deliberou-se proceder, 
conforme aconteceu nos anos anteriores, à realização de atividades natalícias para as 
crianças do pré-escolar e primeiro ciclo da Freguesia. ----------------------------------------- 

Durante dois dias a Companhia de Teatro Miniatro animará as crianças do pré-escolar e 
do ensino básico. Será apresentada a história da “Carochinha” e do “Freguês Caloteiro” 
com base na obra “Robertices" de Luísa Dacosta. Recordar-se-á, assim, a tradição 
popular dos espetáculos de rua com os toscos robertos que tanto maravilham crianças e 
adultos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13 – Iluminação de Natal ------------------------------------------------------------------------- 

Deliberada a aplicação de iluminação de Natal em todos os lugares da União de 
Freguesias nos moldes habituais de anos anteriores. ------------------------------------------- 

14 – Mensagem de Natal 2018 ------------------------------------------------------------------- 

Aproximam-se as festividades mais aguardadas: Natal, a festa da simplicidade e do 
amor! Esta é a época do ano que representa a União e a Alegria, a Comunhão plena e 
verdadeiramente Fraterna. -------------------------------------------------------------------------- 

Nesta quadra festiva quero endereçar a todos os habitantes da freguesia de Requeixo, Nª 
Sra de Fátima e Nariz, familiares e amigos, uma mensagem de esperança renovada num 
futuro melhor. Este é o momento propício a reflexão e retirar o melhor que este ano nos 
trouxe: os ensinamentos e as experiências, mas sobretudo a paz e o amor. ----------------- 
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Esta é também a época do reconfortante convívio familiar. Independentemente das 
crenças religiosas de cada um, o Natal é um momento especial para se expressar carinho 
e solidariedade a todas as pessoas. ---------------------------------------------------------------- 

Também para os nossos emigrantes, quero partilhar esta quadra e dizer-lhes que, apesar 
de distantes fisicamente, estão nos corações dos seus familiares e de todos os seus 
conterrâneos. A Junta de Freguesia não vos esquece e deseja-vos as maiores felicidades. 

Porque sou otimista, e porque acredito nas potencialidades da nossa Freguesia e da sua 
população, entraremos em 2019 com uma renovada energia para os desafios que se 
avizinham. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Em meu nome pessoal e do executivo da freguesia, faço votos de um Natal repleto de 
Paz, Amor e Fraternidade, e que o Novo Ano vá de encontro aos desejos e aspirações de 
cada um de vós. Desejo que passem este Natal com calor humano, muitos sorrisos e 
imensa paz. Votos de boas festas em família, com saúde e um bom ano de 2019! --------- 

Feliz Natal e de um Próspero Ano de 2019. ----------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia, Antero Marques dos Santos. ---------------------------- 

15 – Transferência de titularidade da concessão de terreno para capela --------------- 

Deliberada a transferência de titularidade da concessão de fração de terreno no 
“Cemitério de Nariz” – Nariz, designada por capela n.º 17, folha 83 1ª fase medindo 
3,97 por 3,65 metros, com a área de 14,50 metros quadrados destinado a capela de uso 
particular e familiar a Tiago Caiado da Cunha de Campos Ricciulli e a Mário Nuno 
Caiado Cunha Ferreira da Silva. ------------------------------------------------------------------- 

16 - Representação Junta de Freguesia -------------------------------------------------------- 

Representação da Junta de Freguesia nos seguintes eventos: ---------------------------------  

Jantar de Natal do Grupo Folclórico do Carregal e do Rancho Nª Sra da Nazaré de 
Verba; 3º festival de sopas da AAPPC; Caminhada Francisca; Mercadinho Natal (escola 
primária de Mamodeiro). --------------------------------------------------------------------------- 

17 – Diversos ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima - Realizou-se na semana passada reunião entre 
o Presidente da Junta de Freguesia, o Presidente da Câmara Municipal e o Arquiteto 
paisagista para definir os últimos pormenores do projeto em apreço. ------------------------ 

Contentores do Cemitério do Viso- Após ofício da Câmara Municipal de Aveiro 
deliberou-se manter dois contentores no referido cemitério e reduzir para dois dias a 
recolha semanal. A partir do dia 1 de Dezembro essa recolha tem custo para a Junta de 
Freguesia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Delegação de Saúde de Aveiro - A pedido desta entidade a Junta de Freguesia 
acompanhou uma ação de fiscalização à empresa " Alcaide & Laranjeira", em Nariz, 
com a finalidade fim de detetar eventuais irregularidades na sua laboração. --------------- 

18 - Apoio às seguintes atividades culturais, recreativas, religiosas, desportivas e 
outras. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11 de novembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Grupo de Jovens Paróquia de Nª 
Sra de Fátima – Magusto --------------------------------------------------------------------------- 

14 de novembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª 
Sra de Fátima – Feira do Livro -------------------------------------------------------------------- 
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19 de novembro – Centro Social de Requeixo – Reunião de pais ensino básico ----------- 

26 de novembro – Centro Social de Requeixo – Reunião de pais ensino básico ----------- 

19 – Ordens de Pagamento ----------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Ordens de Pagamento referentes ao mês de novembro, da OP n.º 
603 à 674. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

20 – Guias de Recebimento ---------------------------------------------------------------------- 

Aprovadas todas as Guias de Recebimento referentes ao mês de novembro da GR n.º 
321 à 356. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

21 – Ordens de Pagamento de Tesouraria/Guias de Receita de Tesouraria --------
Aprovadas todas as Ordens de Pagamento de Tesouraria da OPT n.º 28 até à 34 e Guias 
de Recebimento de Tesouraria da GRT n.º 145 à 160. ----------------------------------------- 

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

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se 
lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 
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ATA N.º 31 
 
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE 
REQUEIXO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E NARIZ 

 

Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às dez horas, reuniram os 
membros do Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz no edifício 
da Junta de Freguesia em Nª Sra de Fátima. Foram tratados os seguintes assuntos: ------ 

1 - Alterações Orçamentais 2018 ---------------------------------------------------------------- 

Aprovadas a 4ª, 5ª, 6º e 7ª Alteração Orçamental das Despesas para o ano 2018 que se 
encontram arquivadas nos serviços administrativos desta autarquia. ------------------------ 

2 - Alteração PPI 2018 ---------------------------------------------------------------------------- 

Aprovada a 3ª Alteração ao PPI para o ano 2018 que se encontra arquivada nos serviços 
administrativos desta autarquia. ------------------------------------------------------------------- 

3 - Contrato de Prestação de Serviços na modalidade de Contrato de Tarefa -------- 

Deliberou este Executivo estabelecer um contrato de Prestação de Serviços, na 
modalidade de Contrato de Tarefa com a finalidade deste assegurar funções de 
manutenção dos espaços/edifícios públicos, cemitérios e vias públicas/ caminhos rurais 
na área da freguesia. Este contrato será celebrado durante o período de tempo 
compreendido entre 01 de Janeiro de 2019 e 31 de Dezembro de 2019. -------------------- 

Como contrapartida do serviço prestado no âmbito do contrato a celebrar, a Freguesia 
de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz pagará ao contratado o montante 
correspondente ao número de horas mencionadas na requisição e constantes da relação 
sendo que o valor hora é de 7,00 € (sete euros). ------------------------------------------------ 

4 - Funerais ------------------------------------------------------------------------------------------ 

É intenção da Junta de Freguesia que passe a não haver funerais ao Domingo para 
descanso do pessoal. Esta alteração entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019. 
Houve um contacto prévio com as Paróquias da Freguesia acerca deste assunto. As 
Paróquias de Nariz e de Nª Sra de Fátima concordam com a decisão. ----------------------- 

Entretanto entrar-se-á em contacto com os Párocos e com as agências funerárias que 
habitualmente realizam funerais na Freguesia para dar conta desta possível alteração. 
Porém, dado que se pretende levar este assunto à próxima Assembleia de Freguesia a 
realizar ainda neste ano de 2018, esta situação não será ainda definitiva. ------------------- 

5 – Toponímia --------------------------------------------------------------------------------------- 

Atribuição de novo topónimo no Carregal que é a Rua das Fontes. Este arruamento fica 
localizado na primeira interseção à esquerda no sentido Capela – Rua do Chão de 
Baixo. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6 - Ações de urbanização, infraestruturas e ambiente -------------------------------------- 
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Resumo dos principais trabalhos realizados no último semestre: ----------------------------- 

• Travamento de água na Pateira de Requeixo com a colaboração da Junta de 
Freguesia de Recardães / Espinhel 

• Limpeza de jacintos na Pateira de Requeixo 

• Pavimentações: Rua da Covoada e Rua do Gorgulho (Carregal); Rua da Pateira 
(Requeixo); Rua José Augusto de Oliveira (Póvoa do Valado); Rua da Pêga 
(Póvoa do Valado) 

• Aplicação de placas toponímicas  
• Reconstrução de muro de suporte na Rua do Vale da Galinha (Carregal) 
• Aquisição de terreno para construção de estacionamento no Cemitério do Viso 
• Construção de passeios: Rua da Gândara- Verba; Rua Direita- Vessada; Rua do 

Salgueiral – Mamodeiro 
• Regularização de passeio na Rua Prof. Gelásio Rocha (Nariz) 
• Lançamento a concurso da obra "Rua Direita de Verba" pela CMA 
• Lançamento a concurso da obra "Via Ciclável / pedonal entre Parque ribeirinho 

de Requeixo e Carregal" pela Polis Litoral Ria de Aveiro 
• Requalificação do exterior do Centro Social da Taipa 
• Aquisição de mini escavadora giratória 
• Construção de sepulturas perpétuas no cemitério do Viso 
• Reparação do edifício de apoio / bar, no parque ribeirinho de Requeixo 
• Limpeza de valas hidráulicas 
• Limpeza das margens do Rio Águeda 
• Conclusão das obras no segundo talhão Cemitério Novo de Requeixo 
• Alargamento da Rua da Barreira Branca, em Nariz - construção de muro e 

passeio 
• Construção de valeta na Rua da Quinta - Póvoa do Valado 
• Arranjo do caminho de acesso ao Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima 

 

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

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a reunião da qual se 
lavra a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada. --------------------------- 

 

O Presidente: Antero Marques dos Santos 

O Secretário: Miguel António Costa da Silva 

O Tesoureiro: Carlos Alberto Martins Nunes 

 

 

 

 


