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

 

ATA Nº 4/2018 

Ao vigésimo dia do mês de dezembro de dois mil e dezoito reuniu a Assembleia de Freguesia 

de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz no edifício da Junta da extinta Freguesia de Nª 

Sra de Fátima. Presidiu à reunião o Presidente da Assembleia de Freguesia, Nuno Alexandre de 

Almeida, apoiado pela Primeira Secretária Judite Maria Laranjeira Dias e pela Segunda 

Secretária Cristina Maria Nunes Dias. Estiveram presentes os membros Lino da Silva Neves, 

Pedro Miguel de Oliveira Teixeira, Ana Cristina Pinheiro Rodrigues, Manuel Higino Póvoa 

Morgado e Sara Raquel Ferreira Neto.  ------------------------ -------------------------------------------------- 

Pelas 20:30 horas o Presidente da Mesa declarou aberta a reunião.  -------------------------------------  

Nesta reunião faltou o membro Rafael Simões Lopes. ------------------------------------------------------- 

A Junta de Freguesia fez-se representar pelo seu Presidente Antero Marques dos Santos e 

pelos Vogais Miguel António Costa da Silva (Secretário) e Carlos Alberto Martins Nunes 

(Tesoureiro).  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

De seguida o Presidente da Mesa deu seguimento à ordem de trabalhos constante da 

convocatória para esta Reunião Ordinária que a seguir se transcreve: -----------------------------------  

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

Ponto 2 – Apreciação e votação do Contrato de Delegação de Competências entre a Câmara 

Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

Ponto 3 – Apreciação e votação do Plano de Atividades 2019  

Ponto 4 – Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano 2019  

Ponto 5 – Apreciação e votação da Tabela de Taxas e Licenças 2019  

Ponto 6 – Apreciação e votação do Mapa de Pessoal 2019   

Ponto 7 – Apreciação e votação do Protocolo Espaço Cidadão 

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

Apreciação e votação da Ata nº 3/2018 

O Presidente da Mesa decidiu proceder à apreciação e votação da ata n.º 3/2018. Após a sua 

apreciação procedeu-se à sua votação tendo sido aprovado por unanimidade com oito votos a 

favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Pedro Teixeira, Ana Rodrigues, Lino Neves, 

Higino Póvoa e Sara Neto) e zero votos contra.---------------------------------------------------------------- 

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

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

O senhor Gonçalo Gonçalves questionou o Executivo sobre as rotundas, nomeadamente a 

rotunda em Mamodeiro que, a seu ver, não está asseada. Questionou se a população, em 

geral, poderia dar opinião sobre as mesmas. Frisou novamente o mau estado da Rua Central, 
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em Requeixo, e pretende saber se está planeado algum melhoramento para a mesma. Os 

caminhos rurais, na sua opinião, também estão em muito mau estado devido à passagem dos 

tratores dos madeireiros. Sugeriu a criação de uma taxa de penalização e aplicar a mesma na 

sua recuperação. Alertou para a aplicação indevida de herbicida, devendo o executivo tomar 

as devidas precauções para que não se torne um atentado à saúde pública. Felicitou o 

Executivo pelo Espaço Cidadão mas questionou se, eventualmente, haveria autocarro para que 

a população mais idosa, de Requeixo e Nariz, se pudesse deslocar com mais facilidade. Sobre a 

revisão da carta educativa alertou que retirar as escolas das povoações irá retirar também vida 

às mesmas. Questionou sobre a existência de um estudo sobre o benefício de ter um polo 

escolar em Mamodeiro ou de manter as escolas já existentes. ------------------------------------------- 

A senhora Filomena Rodrigues interveio para demonstrar o seu descontentamento 

relativamente à situação da Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima. Informou que fez uma 

reclamação por escrito, no respetivo livro para o efeito, no dia 1 de janeiro de 2018 e apenas 

recebeu a resposta a quinze de novembro de 2018, excedendo toda a legalidade. No entanto, 

a resposta não a satisfaz. Informaram-na de que está inscrita na Extensão de Saúde de Nariz, 

onde nunca se inscreveu, e que foi feita uma reestruturação na Freguesia e todas as pessoas 

serão atendidas. Pretende saber se a Assembleia de Freguesia e o Executivo da Junta de 

Freguesia tem conhecimento desta situação. Adiantou que não se irá calar. Irá revindicar para 

ter acesso a um serviço de saúde digno. ------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Junta usa da palavra para responder ao senhor Gonçalo Gonçalves. 

Relativamente à rotunda de Mamodeiro tem informação, por parte da Câmara Municipal de 

Aveiro (CMA), que irá ser intervencionada em Janeiro de 2019. Porém, não tem conhecimento 

do seu projeto. Concorda com a sua opinião relativamente ao mau estado da Rua Central em 

Requeixo e esclarece que é intenção do Executivo fazer uma intervenção na mesma, logo que 

possível. No que diz respeito aos caminhos rurais, tem consciência do seu mau estado, mas 

não pode impedir os madeireiros de fazerem o seu trabalho. Para tentar resolver a questão já 

questionou a CMA da existência de uma coima para a aplicar aos mesmos, mas não existe. No 

que diz respeito ao herbicida o mesmo é aplicado em conformidade com as normas da 

Comunidade Europeia. Além disso a pessoa que o aplica tem um certificado para o efeito. 

Sobre a carta educativa, informa que o Secretário do Executivo, Sr. Miguel Silva, está mais 

habilitado para prestar o esclarecimento. Respondeu também à senhora Filomena Rodrigues a 

respeito da Extensão de Saúde. Embora não haja muito para adiantar, pois a Junta de 

Freguesia não tem qualquer informação sobre a reestruturação, apenas tem promessas sem 

que as mesmas sejam cumpridas. Conclui dizendo que ao Executivo apenas resta fazer pressão 

para resolver tal questão. -------------------------------------------------------------------------------- 

Período Antes da Ordem do Dia 

Ana Rodrigues toma a palavra para solicitar informação relativamente às medidas tomadas 

para resolver a degradação das escolas da Freguesia. No seguimento deste assunto, 

discordando de outras opiniões, considera que ter escolas perto de casa nem sempre faz 

sentido para as crianças. Com a falta de alunos existente na nossa Freguesia questiona até que 

ponto será benéfico para as mesmas existirem quatro níveis escolares na mesma sala. 

Considera ainda que as nossas crianças devem ter as mesmas oportunidades das crianças dos 

centros urbanos. Por isso as escolas só devem ser mantidas se houver qualidade. ----------------- 

 

Higino Póvoa enaltece o Executivo com a abertura do Espaço Cidadão. Relembrou que em 

Assembleias de Freguesia anteriores falou em alguns assuntos e ficou sem resposta, 

nomeadamente a falta de respeito da CMA para com o Executivo. Considera que essa situação 
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é um drama sem cura mas que alguma coisa tem que ser feita para inverter a situação. ----------

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

Como exemplo indicou a falta de conhecimento do Executivo da Freguesia relativamente ao 

projeto para o Museu da Terra e a falta de resposta no que se refere à fatídica Estrada 

Nacional 235 (EN 235). Mais uma vez alertou para a degradação da Rua da Cancelada em 

Requeixo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Pedro Teixeira felicitou o Executivo pela iluminação Natalícia. Questionou o encerramento da 

ponte em Nariz na Rua do Ribeirinho e pretende saber o ponto da situação da Rua Direita de 

Verba bem como o que está previsto no plano de obras para 2019. Para concluir a sua 

intervenção, concorda com a opinião da colega Ana Rodrigues, na sua opinião as escolas só 

devem ser mantidas se houver condições para tal. Considera que deve haver descriminação 

positiva para atrair população escolar para a Freguesia. ---------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta usa da palavra para responder ao senhor Higino Póvoa. Agradeceu o 

louvor pela abertura do Espaço Cidadão, pois considera ser realmente uma mais-valia para a 

população, apenas falta meio de transporte para a população mais idosa. Nos outros pontos 

mencionados não tem muito a acrescentar. Relativamente à Rua da Cancelada há promessa de 

intervenção por parte da CMA. Relativamente à EN 235 não tem novidades, assim como sobre 

o projeto do Museu da Terra. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Informou o senhor Pedro Teixeira de que a ponte em Nariz na Rua do Ribeirinho está 

encerrada por uma questão de segurança. A mesma irá ser intervencionada em breve pela 

CMA e também pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro dado que se trata do limite de 

ambos os Concelhos. Quanto à reparação da Rua Direita de Verba tem a informação de que irá 

ter início em Abril ou Maio do próximo ano, uma vez que já foi adjudicado a serviço. Informou 

que tem conhecimento de que a obra foi lançada a concurso, mas, pelo facto de o preço base 

da obra ser demasiado baixo, não houve concorrentes. Precisamente no dia de hoje foram 

adjudicadas em reunião de Câmara Municipal a execução das obras na Rua do Freixo e na Rua 

Direita de Verba. O Presidente da Junta ressalva, no entanto, que esta é a informação que tem 

do Município e que não tem quaisquer garantias de que corresponderão à realidade. ------------- 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para esclarecer o 

senhor Gonçalo Gonçalves. Relativamente à Carta Educativa informa que a mesma está em 

revisão há três anos e que é um ato de gestão da CMA. Esse documento concluiu uma 

realidade já debatida em Assembleias de Freguesia anteriores: a Freguesia de Requeixo, Nª Sra 

de Fátima e Nariz não tem alunos suficientes para manter abertas quatros escolas primárias e 

dois jardins infantis. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A proposta da CMA contempla a criação de um pólo escolar para albergar todas as crianças da 

Freguesia. A Junta de Freguesia só aceitará se forem assegurados alguns pontos importantes, 

nomeadamente o transporte das crianças. --------------------------------------------------------------------- 

 

Ordem do dia 

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

Apreciada a informação escrita do Presidente da Junta de Freguesia sem qualquer intervenção.  

Ponto 2 – Apreciação e votação do Contrato de Delegação de competências entre a Câmara 
Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz --------------- 

Os membros da assembleia Higino Póvoa e Lino Neves solicitaram esclarecimentos sobre as 

Delegações de Competências. O membro Higino Póvoa refere que concorda com o valor da 

verba atribuída e espera que o valor seja inteiramente executado. Quanto à verba atribuída 
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para o ano 2018 questiona qual o grau de execução. O membro Lino Neves refere que 

relativamente ao valor atribuído em matéria de Delegação de Competências a Junta de 

Freguesia vai receber mais verba em 2019 (comparativamente com 2018). Questiona, porém, 

se além do valor referenciado a Junta de Freguesia receberá outras verbas para os trabalhos 

extra como por exemplo a reparação do salão polivalente de Nª Sra de Fátima. ---------------------  

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para esclarecer a 

mesa. Relativamente à execução das Delegações de Competências em 2018 foram 

inteiramente executadas pelo Município. Não foram executados os seguintes trabalhos: 

construção do parque de estacionamento no Cemitério do Viso (porque carece de autorização 

da CCDR- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro); requalificação do 

parque de Merendas de Nª Sra de Fátima (está contratado o projeto que está a sofrer os 

últimos ajustes) e a requalificação do salão polivalente de Nª Sra de Fátima. Quanto a este 

último trabalho a Junta de Freguesia solicitou a análise de amostra da telha e foi detetada a 

presença de amianto. Por esse facto, a Junta de Freguesia decidiu não assumir esta obra. 

Quanto às competências de atividades regulares mantêm-se os mesmos trabalhos. 

Acrescentam-se verbas de atividades extra designadamente construção do parque de 

estacionamento do Cemitério do Viso, construção de Parque Infantil em Requeixo e obras nos 

três cemitérios da Freguesia. ------------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa colocou à votação da apreciação e 

votação do Contrato de Delegação de competências entre a Câmara Municipal de Aveiro e a 

Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz tendo sido aprovada por 

unanimidade. - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 3 - Apreciação e votação do Plano de Atividades 2019 -------------------------------------------- 

Nuno Almeida, Presidente da Mesa, colocou à apreciação da Mesa o Plano de Atividades para 

o ano 2019. Para uma melhor apreciação sugeriu que o Plano fosse analisado ponto por ponto 

por âmbito de atuação. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto 1 – Obras e reparações -------------------------------------------------------------------------------------- 

Lino Neves toma a palavra para referir que considera muito importante e muito útil a 

construção de columbários nos cemitérios da Freguesia. Higino Póvoa, por sua vez, constatou 

que o Plano reflete algumas obras previstas para o ano anterior, embora tenha já percebido os 

motivos após a discussão do ponto 2 da agenda de trabalhos. -------------------------------------------- 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para esclarecer a 

mesa. Realça que se pretende fazer um grande investimento nos Cemitérios da Freguesia não 

só pela construção de columbários, mas também pela construção de cobertura no Cemitério 

do Viso idêntica à que já se colocou em Nariz, pinturas e cimentar os espaços entre sepulturas.  

Ponto 2 – Estradas e arruamentos -------------------------------------------------------------------------------- 

Nuno Almeida questiona quais as pavimentações previstas para a Freguesia. ------------------------ 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para esclarecer a 

mesa. Informa que estão previstas as seguintes pavimentações: Rua do Vale da Galinha, Rua 

do Quinchoso (com substituição da rede de águas pluviais), Chão Velho, Rua do Freixo, Rua 

Direita de Verba, Rua da Areosa, Rua Nova da Escola, Rua da Lavoura, Rua da Igreja, Rua do 

Chão de Baixo e Rua da Cancelada. ------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 – Ambiente e Turismo ------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve qualquer intervenção. --------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto 4 – Instalação de serviços ----------------------------------------------------------------------------------- 

Lino Neves usa da palavra para realçar a importância do Espaço Cidadão e os serviços que 

presta. Seria, no entanto, fundamental a criação de uma rede interna de transportes públicos 

na Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 5 – Imobilizado Corpóreo ----------------------------------------------------------------------------------- 

Lino Neves usa da palavra para manifestar a importância da georreferenciação por GPS das 

propriedades da Junta de Freguesia. ----------------------------------------------------------------------------- 

Higino Póvoa questiona se o imobilizado está elencado. ---------------------------------------------------- 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para esclarecer a 

mesa. Esclarece que cinco propriedades estão já georreferenciadas porque houve necessidade 

de criar o processo para a reflorestação. Há, porém, algumas propriedades que vai ser 

impossível georreferenciar, como por exemplo as que ficam situadas na Pateira. Quanto ao 

imobilizado, este está elencado. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 6 – Cultura ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Não houve qualquer intervenção. --------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 7 – Educação e Formação ----------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve qualquer intervenção. --------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 8 – Saúde ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve qualquer intervenção. --------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 9 – Ação Social ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Higino Póvoa usa da palavra para questionar qual o ponto de situação quanto ao pedido da 

Paróquia de Nariz de utilização de Escola como Loja Social. ----------------------------------------------- 

O Presidente da Junta usa da palavra para responder que está em contacto permanente com a 

senhora Isabel Parente, que foi quem fez o pedido. Informa ainda que, na qualidade de 

Presidente da Junta, solicitou ao Presidente da Câmara Municipal de Aveiro que decida com a 

maior brevidade uma vez que o espaço é propriedade do Município. Há necessidade de 

efetuar obras de restauro, mas que não são de grandes dimensões. Tem conhecimento de que 

até ao final do ano de 2018 a Câmara Municipal tem intenção de entregar a gestão de quatro 

escolas, mas não tem conhecimento se a o caso de Nariz está incluído. -------------------------------- 

Ponto 10 – Organização administrativa e Recursos Humanos --------------------------------------------- 

Higino Póvoa usa da palavra para mencionar que verificou o aumento da despesa com o 

Pessoal. Questiona se há intenção da Junta de Freguesia de provir mais um lugar para Técnico 

Superior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para esclarecer a 

mesa. Informa que o melhor momento para a discussão deste assunto é aquando da discussão 

do Mapa de Pessoal. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 11 – Transportes ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não houve qualquer intervenção. --------------------------------------------------------------------------------- 

Depois de analisado o Plano de Atividades e não havendo mais intervenções o Presidente da 

Mesa colocou à votação o Plano de Atividades para 2019, tendo sido aprovado por maioria 
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com seis votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Pedro Teixeira, Ana Rodrigues, 

Lino Neves), duas abstenções (Higino Póvoa e Sara Neto) e zero votos contra. ----------------------- 

Ponto 4 - Apreciação e votação do Orçamento e das Grandes Opções do Plano 2019 ------------ 

Higino Póvoa usa da palavra para solicitar esclarecimentos acerca do aumento da despesa 

comparativamente com o ano 2018. Constata que as despesas correntes diminuem e 

aumentam as despesas de capital. Porém, lamenta que para compensar a diminuição de 

despesa se tenha diminuído o apoio às associações da Freguesia. Verifica ainda que diminuiu 

também o valor da aquisição de bens e serviços bem como da despesa com contencioso. ------- 

Lino Neves intervém para dar nota de que é um facto que a despesa com o pessoal subiu, mas 

por outro lado diminuiu a despesa com a aquisição de serviços. Quanto ao valor atribuído às 

associações crê que não estarão contempladas neste Orçamento aquelas que não têm 

atividade como é o caso do Clube Náutico e Desportivo de Requeixo. ---------------------------------- 

Nuno Almeida, Presidente da Mesa, questiona a que dizem respeito as rúbricas de 

Contencioso, Cemitérios, Instalações Recreativas e Parques e Jardins. --------------------------------- 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para esclarecer a 

mesa. Relativamente à despesa com pessoal, estas dizem respeito ao Executivo, Pessoal dos 

Quadros (neste momento são seis funcionários), Contratos Emprego-Inserção (CEI) e 

Tarefeiros. A Junta de Freguesia não tem pessoal suficiente no quadro para fazer face a todas 

as Delegações de Competências. Embora este Executivo considere que o ideal é trabalhar com 

pessoal próprio, tem-se recorrido muito aos CEI. Porém, de futuro, pretende-se proceder à 

abertura de procedimentos concursais para a integração de mais funcionários. Associadas às 

despesas com o pessoal estão as despesas com segurança social, seguros, abono para falhas, 

subsídios de férias e de Natal, subsídio de refeição e senhas de presença na Assembleia de 

Freguesia. Quanto à aquisição de bens e serviços, entre outros, trata-se da aquisição de 

combustível, fardas, limpeza e higiene, água, eletricidade, comunicações, vigilância, seguros, 

etc). Quanto às associações o valor orçamentado em 2018 para apoiá-las não foi distribuído na 

íntegra. Ainda assim, foi o ano em que mais se colaborou com as Associações. Mesmo o valor 

disponível para as associações em 2019 sendo menor do que em 2018 será o ano que cada 

associação terá a maior comparticipação financeira por parte da Junta de Freguesia. ------------- 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, prossegue com os 

esclarecimentos. Em matéria de despesa de capital destaca as intervenções nas instalações 

desportivas (manutenção dos Parques infantis e polidesportivos existente e construção do 

Parque Infantil de Requeixo), parques e jardins (manutenção dos parques existentes e 

reconstrução do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima), cemitérios (obras correntes e 

construção do estacionamento no Cemitério do Viso), contencioso (dívida de Nariz à 

Segurança Social. Esta dívida era de 78.000€ e está a ser paga em 60 prestações – o máximo 

concedido pela Segurança Social – num prazo de 5 anos. A dívida será saldada na totalidade no 

decorrer deste ano de 2019). -------------------------------------------------------------------------------------- 

O Secretário da Junta realça ainda a importância do equilíbrio deste Orçamento dado que a 

despesa de capital é superior à despesa corrente. ------------------------------------------------------------ 

Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa colocou à apreciação e votação do 

Orçamento e das Grandes Opções do Plano 2019 tendo sido aprovado por maioria com seis 

votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina Dias, Pedro Teixeira, Ana Rodrigues, Lino 

Neves), duas abstenções (Higino Póvoa e Sara Neto) e zero votos contra. ----------------------------- 

Ponto 5 - Apreciação e votação da Tabela de Taxas e Licenças 2019 ----------------------------------- 
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O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para esclarecer a 

mesa. Relativamente à Tabela de Taxas e Licenças genericamente foram mantidas as mesmas 

taxas da tabela anterior. Retiraram-se alguns serviços obsoletos e acrescentaram-se duas taxas 

novas relacionadas com a concessão de columbários e a emissão de atestado para sociedades.  

Porém, no decorrer da apreciação deste ponto da ordem de trabalhos, surgiu a necessidade de 

introduzir nova taxa na tabela. De acordo com o n.º 2 do artigo 50 da Lei 75/2013 de 12 se 

setembro “tratando-se de sessão ordinária de órgão deliberativo, e no caso de urgência 

reconhecida por dois terços dos seus membros, pode o mesmo deliberar sobre assuntos não 

incluídos na ordem do dia.”. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Por deliberação da mesa foi então apresentada nova taxa de abertura de fecho e sepultura ao 

Domingo no valor de 170€. Neste caso, em todos os funerais realizados ao domingo é cobrada 

uma taxa extra de 50€ comparativamente com os funerais realizados à semana. Esta situação 

acontece porque de momento a Junta de Freguesia dispõe apenas de um coveiro e é justo 

compensá-lo pelo trabalho extraordinário. ---------------------------------------------------------------------  

Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa colocou à votação a Tabela de Taxas e 

Licenças, tendo sido aprovado por unanimidade com oito votos a favor (Nuno Almeida, Judite 

Dias, Cristina Dias, Pedro Teixeira, Ana Rodrigues, Lino Neves, Higino Póvoa e Sara Neto) zero 

votos contra e zero abstenções. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 6 – Apreciação e votação do Mapa de Pessoal 2019 ----------------------------------------------- 

Higino Póvoa usa da palavra para questionar a constituição de Mapa de Pessoal bem como o 

acréscimo das despesas com pessoal. ---------------------------------------------------------------------------- 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para esclarecer a 

mesa. Em 2019 está prevista a vaga para o posto de Técnico Superior. Assim, um Assistente 

Técnico com características para exercer funções com Técnico Superior, irá ser sujeito à 

mobilidade intercarreira por um período de dezoito meses. Terminado esse prazo, esse 

Assistente Técnico vinculará nas funções de Técnico Superior se ambas as partes assim o 

entenderem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Por outro lado, o acréscimo nas despesas com pessoal está relacionado com o facto de se 

pretender celebrar mais Contratos Emprego-Inserção e prestadores de serviços. Esta situação 

acontece porque o pessoal do quadro é manifestamente insuficiente para dar cumprimento a 

todas as delegações de competências. -------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa colocou à votação o Mapa de Pessoal, 

tendo sido aprovado por maioria com seis votos a favor (Nuno Almeida, Judite Dias, Cristina 

Dias, Pedro Teixeira, Ana Rodrigues, Lino Neves), duas abstenções (Higino Póvoa e Sara Neto) e 

zero votos contra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 7 – Apreciação e votação do Protocolo Espaço Cidadão ------------------------------------------ 

O Secretário da Junta, por anuência do Presidente da Mesa, usa da palavra para esclarecer a 

mesa. O protocolo ora apresentado visa estabelecer as regras de colaboração entre o 

Município de Aveiro e a Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz em matéria de Espaço 

Cidadão. Esclarece ainda que o Espaço Cidadão da nossa Freguesia é o único que funciona nos 

mesmos horários dos serviços administrativos. Os restantes Espaços Cidadão do Concelho de 

Aveiro (protocolados pela Câmara Municipal) funcionarão apenas dois a três dias por semana.  

Não havendo mais intervenções o Presidente da Mesa colocou à votação o Protocolo do 

Espaço Cidadão, tendo sido aprovado por unanimidade com oito votos a favor (Nuno Almeida, 
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Judite Dias, Cristina Dias, Pedro Teixeira, Ana Rodrigues, Lino Neves, Higino Póvoa e Sara 

Neto), zero votos contra e zero abstenções. --------- -----------------------------------------------------------  

Não havendo mas assuntos a tratar o Presidente da Assembleia deu por encerrada a sessão---- 

 

O Presidente da Assembleia de Freguesia 

Nuno Alexandre de Almeida 

 

A Primeira Secretária 

Judite Maria Laranjeira Dias 

 

A Segunda Secretária 

Cristina Maria Nunes Dias 


