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MENSAGEM DO PRESIDENTE 

 

Após o ano atípico de 2020 que acabamos por viver, os objetivos delineados para o ano 

2021 estarão condicionados pela evolução da situação pandémica registada na nossa 

localidade. 

Tendo por base tal realidade, as ações delineadas no documento que se apresenta 

assentam essencialmente no colmatar de lacunas que farão a diferença no dia a dia da 

população. Como tal, a nossa atenção centrar-se-á na sua condição social. Com efeito, 

compreende-se que, dadas as muitas carências que afetam um cada vez maior número 

de pessoas, vítimas dos diferentes flagelos sociais que esta pandemia tem despoletado, 

sejam encetados todos os esforços com vista ao minimizar das dificuldades sentidas 

pelos mais desfavorecidos, dentre os quais se destaca os idosos. 

Não obstante esta realidade, é nossa expetativa de que, no decorrer do ano, se criem 

condições à execução de obras pensadas há já algum tempo, tais como a implantação 

do Armazém da autarquia; a melhoria nas condições de segurança nos parques infantis 

e de lazer; a criação de um Parque Familiar na zona do Solposto e de um Parque de 

Merendas na Azenha, que leva a que as mesmas constem deste documento. 

onde, uma vez mais, se destaca os esforços no cumprimento do contrato de delegação 

de competências a encetar com a Câmara Municipal de Aveiro. 

Por fim, é evidente que o conjunto de ações desenvolvidas pela autarquia, não se 

esgotam no que fica descrito neste documento, sendo o trabalho diário e rotineiro da 

Junta de Freguesia um conjunto alargado de afazeres e labores, a que se alia, a 

manutenção do nosso rigoroso controlo orçamental.   

 

 

 

Víctor Manuel Marques Oliveira 
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INTRODUÇÃO 

 

No cumprimento da legislação e competências definidas para as autarquias locais, 

nomeadamente da Lei 75/2013, a Junta de Freguesia apresenta à Assembleia de 

Freguesia as Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano 2021, sendo estes os 

documentos previsionais e obrigatórios a adotar e sujeitos a elaboração e aprovação. 

Estas Grandes Opções do Plano e Orçamento definem claramente a estratégia a adotar 

pelo executivo desta Junta de Freguesia numa política de rigor e contenção, não 

descurando o cumprimento dos seus objetivos essenciais, que visam garantir o 

desenvolvimento da freguesia. 

O orçamento apresentado, assim com o plano plurianual de investimento, e que 

compreende a previsão anual e plurianual das receitas e das despesas, está de acordo 

com o previsto no n.º 46 do ponto 11 da NCP 26 do SNC-AP (novo regime contabilístico 

para as autarquias locais), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, 

alterado pelos Decretos Lei n.º 85/2016 e 33/2018, de 21 de dezembro e 15 de maio. 

Por fim, realçar o facto, que as Grandes Opções do Plano e o Orçamento, são 

essencialmente de cariz previsional porquanto não são definitivas as atividades e as 

verbas apresentadas e adiante mais explicitadas.  
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1. EDUCAÇÃO E ENSINO 

A Junta de Freguesia continuará a dar primazia à educação, sendo que aprofundará a 

sua política de colaboração e interação com toda a comunidade escolar, encetando os 

seus esforços no apoio aos mais diversos agentes educativos. 

 

1.1 Ensino Pré-Escolar e Ensino Básico (1º Ciclo) 

Em respeito a estes ciclos de ensino, a Junta de Freguesia continuará a encetar todos os 

esforços necessários para a concretização, em estreita ligação com a autarquia 

municipal, da Nova Carta Educativa, perspetivando para este ano civil o início da 

QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO SOLPOSTO e do AREAIS. Sendo que sobre esta matéria, 

e com a consequente desafetação de alunos do estabelecimento de ensino 

supracitados, a Junta de Freguesia tentará garantir junto do Agrupamento de Escolas 

José Estevão e a Câmara Municipal de Aveiro que os alunos da freguesia sejam 

agrupados em instalações ou em zonas da nossa freguesia. 

No campo de ações a implementar junto da comunidade educativa local, 

nomeadamente junto do 1ª ciclo de ensino básico, amplo relevo para a continuidade na 

dinamização de aulas de Educação Física, em horário letivo, na EB1 dos Areais, na EB1 

da Presa e na EB1 do Solposto, a que se funde a dinamização do projeto ‘GIRA-VÓLEI’, 

numa sinergia entre esta autarquia e a Federação Portuguesa de Voleibol. 

Ainda no capítulo da educação, e após o sucesso das edições anteriores, importa 

destacar a dinamização do PAEC - Plano de Atividades Educacionais e Culturais a 

concretizar com os diversos estabelecimentos de ensino da freguesia (Centro Social de 

Santa Joana Princesa, Colégio D. José I, EB1 dos Areais, EB1 da Presa e EB1 do Solposto). 

Nesta simbiose é intenção do PAEC concretizar as seguintes iniciativas: 

• São Brás dos Pequeninos; 

• Passeio/Festa dos Finalistas; 

• Desfile/Festa de Carnaval Infantil; 

• Semana do Planeta; 

• Dia Internacional do Livro Infantil; 
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• Festa do Desporto e do Gira-Vólei; 

• Santa Joana dos Pequeninos; 

• Competição "Trivial do Conhecimento" e "Palavras sem Falha"; 

• Dia Mundial da Criança; 

• Dias da Música; 

• Dias da Alimentação Escolar; 

• Semana da Matemática e Xadrez; 

• Carta aos Autarcas; 

• Natal ao Som Sénior; 

• Projeto “Heróis da Fruta”. 

Cumpre dar nota, que todo este Plano está otimizado e preparado para o ensino 

presencial ou para o ensino à distância, se as circunstâncias assim o impuserem.   

Neste ano civil, continuará a ser propósito desta autarquia distinguir os alunos da 

freguesia que se destacam pelo seu aproveitamento escolar ou pelos seus valores e 

atitudes, com a realização de mais uma Gala de Mérito Escolar. 

Por fim, dar nota que serão ainda concretizadas as seguintes ações e atividades: 

o Apoio nas diligências e nos procedimentos a adotar no âmbito da Pandemia 

COVID19; 

o Pequenas intervenções de manutenção nos edifícios escolares e respetivas 

zonas envolventes; 

o Apoio aos projetos Eco Escolas; 

o Apoio regular às iniciativas dinamizadas no seio de cada uma das comunidades 

escolares, ajudando nomeadamente a Associação de Pais da Escola dos Areais; 

a Associação de Pais da Escola da Presa e a Associação de Pais da Escola do 

Solposto. 
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1.2 Ensino Básico (2º e 3º ciclo) e Ensino Secundário 

Sendo o Colégio D. José I o único estabelecimento de ensino a assegurar a lecionação do 

segundo e terceiro ciclo na freguesia, a que se une os cursos de equivalência ao ensino 

secundário, a Junta de Freguesia continuará a prestar o apoio necessário ao normal 

funcionamento deste estabelecimento de ensino aberto. 

Com este propósito, a Junta de Freguesia continuará a implementar iniciativas 

educativas e de cidadania com esta entidade, nomeadamente o seu ‘Projeto – Escola da 

Ria’. 

 

1.3 Ensino Superior 

Estando o ISCIA - Instituto Superior de Ciências da Informação e da Administração 

sedeado na freguesia e a promover a valência de ensino superior aos demais 

interessados, a autarquia continuará a apoiar este instituto ao nível da divulgação da 

sua oferta formativa e na manutenção dos espaços verdes envolventes à respetiva 

instituição. 

No mesmo âmbito de ensino, a Junta de Freguesia continuará a acolher jovens com 

necessidade de cumprir estágio curriculares, e que se enquadrem na premissa de 

trabalho e serviço da autarquia. 

 

1.4 Formação de Adultos 

Numa era em que a permanente atualização e reforço do conhecimento ganha cada vez 

mais relevo, a autarquia pretende continuar a promover, juntamente com entidades 

formativas, um conjunto de formações modulares que possibilitem a aquisição de novas 

competências. 
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1.5 Atividades/Ocupações de Tempos Livres 

O espaço de ATL – Atividades de Tempos Livres e de OTL – Ocupação dos Tempos Livres 

existente em Santa Joana têm-se revelado, ao longo dos últimos anos, importantes 

espaços educativos, pois para além de permitirem às crianças realizarem várias 

atividades, quer curriculares quer lúdicas, permite aos pais irem e regressarem 

descansados dos seus trabalhos/afazeres. 

Neste sentido, e em virtude da contínua necessidade demonstrada pelos encarregados 

de educação, e após solicitude demonstrada pela autarquia municipal, esta autarquia 

irá dinamizar o serviço de CAF – Componente de Apoio às Famílias, nomeadamente para 

os alunos do 1º ciclo de ensino da Escola Básica do Solposto. Este serviço, no ano letivo 

2021/2022, poderá estender-se às Escolas dos Areais e da Presa. 

Relativamente, ao espaço de OTL, nomeadamente registados como Campo de Férias, a 

Junta de Freguesia garantirá a existência dos mesmos nas interrupções letivas da 

páscoa, verão e natal, procurando fomentar ainda mais a variedade de atividades e 

ações desenvolvidas no mesmo. 
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2. CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 

A cultura e o desporto, indubitavelmente, servem parar formar o individuo no seu 

percurso cultural e social e por isso é propósito da autarquia dinamizar um conjunto 

alargado de ações, eventos e iniciativas que favoreçam o acesso a todos e nas suas 

diferentes vertentes. 

 

2.1 Atividades Culturais 

A Junta de Freguesia irá promover, ao longo de todo o ano, seja em versão presencial 

ou versão online, um conjunto alargado de atividades para que na nossa freguesia se 

continue a respirar cultura, e quanto for possível, que se continue a juntar a 

comunidade. 

Neste âmbito, serão desenvolvidas ou apoiadas as seguintes ações/comemorações: 

• Serenata ao Menino Jesus; 

• Recordação do Aniversário da Princesa Santa Joana; 

• Dias de Santa Joana; 

• Dia das Famílias; 

• FESTA DOS SANTOS POPULARES; 

• Dia Mundial da Música; 

• Dia de São Martinho; 

• Festas Tradicionais (Festas em Honra de São Brás, Nossa Senhora da Piedade, 

São Romão e São Geraldo) e a Festa do Emigrante. 

Para além do apoio dado aos diversos eventos culturais, a Junta de Freguesia continuará 

a apoiar a Tuna de Santa Joana, principal associação de natureza cultural existente na 

freguesia, nomeadamente nas «Comemorações dos seus 35 anos» de existência. 

Ainda neste campo de atuação, e focando a dinamização da única biblioteca existente 

na freguesia, a autarquia criará uma programação de ação educativa e cultural, 

denominada «Manhãs na Biblioteca». 
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2.2 Património e Artesanato 

Os elementos patrimoniais traduzem a identidade de uma qualquer sociedade, pelo que 

a sua preservação significa, desde logo, a defesa daquela. Assim, de forma a ser 

acautelado esta herança dos nossos antepassados, esta autarquia continuará a zelar 

pelos bens patrimoniais existentes em Santa Joana. 

Neste sentido é objetivo desta autarquia: 

• Qualificação total da Fonte da Azenha, com a requalificação do espaço 

envolvente; 

• Aplicação de um «Placar Memorial» em azulejo, recordando a 

existência/localização dos Tanques da Rua da Fonte e do Largo de São Romão; 

• Manutenção e limpeza dos tanques e fontes da Quinta do Gato e da Quinta do 

Torto; 

• Zelar pelas capelas de São Brás/N. Sra. da Piedade, São Geraldo e São Romão e 

cuidar dos seus espaços envolventes; 

• Proceder, se necessário, à reabilitação da área circundante da Igreja Matriz e 

prestar apoio à Paróquia de Santa Joana na celebração de eventos; 

Por sua vez, e sendo presencialmente possível, e continuando o desígnio de promover 

o que se produz de forma artesanal pela freguesia, esta autarquia organizará mais uma 

edição do Mercadinho de Artesanato e Usados. 

 

2.3 Atividades Desportivas 

É do conhecimento geral a importância de que se reveste a prática assídua de exercício 

físico, por parte das diferentes faixas etárias.  Neste sentido, é intenção da Junta de 

Freguesia apresentar um conjunto de ações no encalço de diversas modalidades 

desportivas, de forma ao acréscimo de hábitos saudáveis entre os nossos cidadãos.  

Nesta simbiose, a Junta de Freguesia continuará a apoiar os diversos eventos 

desportivos a si propostos, assim como, adaptará a sua promoção de atividades como a 

dança e ginástica, no âmbito do Desporto Sénior, e à promoção da ‘Semana da Saúde e 

Desporto’. 
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Ainda sobre este mote, e assim que presencialmente possível, a autarquia perspetiva 

dinamizar uma atividade alusiva à utilização de bicicletas e a realização de um conjunto 

de caminhadas e aulas de dança aberta a toda a comunidade. 

Por fim, será prestado apoio às seguintes associações/grupos de natureza desportiva 

existentes na freguesia ou com atividade nesta freguesia: 

o Agarrados ao BTT Clube; 

o Associação dos Amigos dos Carochas de Aveiro; 

o Associação ‘Aveiro TT’; 

o CENAP Santa Joana; 

 

2.4 Espaços de Desporto e de Lazer 

No âmbito de competência delegada, com a missão de zelar pela manutenção dos 

espaços destinados a fins desportivos, a Junta de Freguesia continuará a conservar e a 

manter o Campo de Futebol do Caião e o Campo de Ténis das 4 Estações, assim como, 

acompanhará os procedimentos de IMPLEMENTAÇÃO DO POLIDESPORTIVO DO 

SOLPOSTO, a concretizar pela Câmara Municipal de Aveiro no Parque Familiar localizado 

nas imediações do Parque Desportivo de São Brás. 

Em referência aos espaços de lazer e recreio, a Junta de Freguesia fará nascer o PARQUE 

INFANTIL DO SOLPOSTO, na mesma zona em qua a autarquia municipal criará um 

parque de Fitness/Geriátrico, passando esta zona da freguesia, a ser um espaço de lazer, 

desportivo e recreação por excelência. No âmbito de competência delegada, a Junta de 

Freguesia procederá à manutenção regular dos parques infantis e de fitness espalhados 

pela freguesia, sendo que se destaca, a intenção de proceder à implementação de barras 

de segurança no Parque Infantil de Santa Joana Princesa e no Parque Infantil dos 

Lusíadas, a que se junta, a intenção de requalificação do Parque Infantil da Azenha de 

Baixo. 
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No campo dos espaços específicos destinados ao repouso e ao convívio, a autarquia dará 

continuidade aos procedimentos necessários para a construção do Parque de Merendas 

e Lazer da Azenha de Baixo, a efetivar junto à Capela de São Romão.  

Por fim, a autarquia continuará a tomar as diligências necessárias para que se possa 

concretizar na freguesia a implementação de um Gimnodesportivo, sendo a 

concretização do mesmo através de uma entidade privada. 

 

2.5 Atividades Juvenis 

Além do apoio que esta Junta de Freguesia pretende prestar às associações/grupos 

juvenis (Agrupamento 319 de Santa Joana e Grupo de Jovens da Paróquia de Santa 

Joana), é ainda propósito promover a realização de atividades ora direcionadas 

especificamente para esta faixa etária ora com ela cruzando outras gerações. 

Ainda com o foco na juventude, a autarquia pretende efetivar, no período de férias de 

verão, a uma «QUINZENA DE TEATRO E VERÃO», destinada aos adolescentes/jovens 

entre os 12 e os 15 anos de idade, assim como estudará a possibilidade de se concretizar 

o Passeio para a juventude da freguesia. 

Nesta área importa referir, ainda, a dinamização do programa «OKUPA JOVENS», com o 

objetivo de contribuir significativamente para o enriquecimento da formação pessoal 

dos nossos jovens e que possam assim, igualmente, ocupar os seus tempos livres. Ainda 

sobre esta temática, a autarquia continuará a acolher jovens estudantes envolvidos em 

projetos dinamizados pelo IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude e pela 

Fundação da Juventude. 
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3. AÇÃO SOCIAL 

Dada a situação precária em que muitas famílias se encontram, resultado da crise 

económica e pandémica que atravessamos a Junta de Freguesia fortalecerá o seu 

trabalho em prol de amenizar os desequilíbrios sociais existentes na nossa comunidade. 

O apoio aos nossos seniores é uma valência que continuará a ter um papel primordial na 

política de proximidade desta autarquia e que assentará numa estratégia que valoriza e 

promove os momentos de lazer, uma melhor qualidade de vida assim como o 

enriquecimento social e cultural de quem tanto deu ao longo de uma vida de trabalho. 

 

 3.1 Apoio Social 

Perante o conhecimento de contextos socioeconómicos desfavoráveis, a Junta de 

Freguesia reforçará a divulgação do seu FUNDO DE APOIO SOCIAL, assim como 

continuará a assumir a sua postura atenta, preocupada e interventiva em relação aos 

casos problemáticos dos quais vier a ter conhecimento. 

Por sua vez, e dada a sua importância, a autarquia promoverá o seu projeto social, 

intitulado de AASP – Atendimento de Apoio Social Personalizado, que garante o 

atendimento presencial ou telefónico às pessoas que solicitem o apoio de serviço social 

e que garante o auxílio aos cidadãos que recorram a este serviço. 

Sendo esta uma área cuja intervenção se tornará mais vantajosa se assentar num 

trabalho de parceria, a autarquia dará continuidade ao seu trabalho conjunto com as 

associações de cariz social existentes na freguesia, nomeadamente a ASAS – Associação 

de Solidariedade e Ação Social de Santa Joana, o Centro Social de Santa Joana Princesa 

e do Grupo Comunitário e Paroquial de Santa Joana, às quais, sempre que oportuno, se 

alicerçará um conjunto de entidades externas, finalizando deste modo ações que visem 

a persecução de sinergias em prol de respostas e ações sociais concretas. 

No contexto da pandemia que assola o nosso país, a autarquia continuará a promover 

diversas MEDIDAS DE APOIO SOCIAL nomeadamente: 

• Aquisição e doação trimestral de alimentos ao Grupo Comunitário de Santa 

Joana; 
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• Entrega de medicamentos a cidadãos idosos ou mais vulneráveis, devidamente 

encaminhados pelas Farmácias locais; 

• Entrega ou encaminhamento de bens alimentares a famílias mais vulneráveis ou 

em isolamento; 

• Apoio administrativo no encaminhamento de processos de candidatura aos 

programas de apoio da Câmara Municipal de Aveiro, à Rede de Emergência 

Alimentar e ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas; 

Por fim, releva-se o acolhimento de colaboradores ao abrigo de programas de Contrato 

Emprego Inserção e de trabalho a favor da comunidade, assim como, a prestação de 

ajuda necessária para o preenchimento de documentos de natureza diversa. 

 

3.2 Seniores 

Na tentativa de minimizar o isolamento e o esquecimento a que habitualmente os 

idosos estão expostos, a Junta de Freguesia adaptará as suas iniciativas de natureza 

desportiva (dança, ginástica e hidroginástica) e recreativa (coro 2001, passeio sénior, 

convívios, entre outras) que os tem habituado ao longo dos últimos anos. 

Ainda neste âmbito, a Junta de Freguesia alavancará o projeto ‘Cartão Social da 

Freguesia’, ampliando as suas vantagens e benefícios, nomeadamente criando um 

conjunto de ofertas/descontos junto do comércio local. 

 

3.3 Habitação Social 

A autarquia reforçará junto das entidades competentes, a necessidade de proceder à 

requalificação global da Urbanização do Caião e do Griné. 

Por sua vez, esta autarquia continuará atenta aos casos devidamente identificados que 

se encontrem em situação de habitação precária, diligenciando junto do IRHU e da 

Câmara Municipal de Aveiro o seu realojamento nos apartamentos devolutos existentes 

nas Urbanizações do Caião, Cova do Ouro e Griné. 
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4. SAÚDE 

Neste ano civil a área da Saúde será um campo de intervenção prioritária para a Junta 

de Freguesia que assim continuará a colaborar com a Unidade de Saúde Familiar de 

Santa Joana, respondendo às solicitações da mesma, de forma a que os utentes desta 

freguesia continuem a encontrar neste equipamento coletivo um serviço de qualidade. 

 

4.1 Ações de Saúde 

No contexto da pandemia que assola o nosso país, a autarquia continuará a promover 

diversas MEDIDAS DE APOIO, nomeadamente: 

• Manutenção de tenda no Largo da Junta de Freguesia, que funcionará como sala 

de espera da USF de Santa Joana; 

• Disponibilização gratuita de barraquinhas para servir como vestiário de médicos, 

enfermeiros e assistentes operacionais da Unidade de Saúde; 

• Instalação de uma zona de apoio aos médicos e técnicos a operar na USF; 

• Cedência das instalações da autarquia para serviços especializados de saúde; 

• Contacto constante com os responsáveis pela USF de Santa Joana sobre os focos 

de contágio e as medidas de prevenção a implementar e a sugerir à população 

local. 

Ainda neste campo de atuação, a Junta de Freguesia levará a cabo as seguintes ações: 

• Organização da atividade ‘Semana da Saúde e do Desporto’, seja em formato 

online ou formato presencial; 

• Apoio na angariação de fundos e voluntários para a Liga Portuguesa Contra o 

Cancro; 

• Comemoração do Dia Mundial da Alimentação; 

• Pequenas intervenções de manutenção nesta infraestrutura de saúde e 

ajardinamento da zona envolvente à Unidade de Saúde Familiar de Santa Joana. 
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5. URBANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

Santa Joana tem evoluído substancialmente no que diz respeito à sua qualificação 

urbanística, neste sentido a Junta de Freguesia continuará a urbanizar as zonas 

habitacionais que têm emergido e aquelas que, já existindo, ainda se encontram 

destituídas de algumas infraestruturas, proporcionando, assim, às pessoas as condições 

necessárias ao seu bem-estar e à pretendida qualidade de vida.  

 

5.1 Urbanismo 

Nesta área, continua a ser premissa da autarquia assentar o crescimento urbanístico de 

uma forma harmoniosa e equilibrada. Para tanto, serão tidos em atenção os diferentes 

instrumentos de ordenamento do território. 

Assim, nesta área, a atenção da Junta de Freguesia irá centrar-se nas seguintes ações: 

• Requalificação do Largo General Humberto Delgado, do Largo da Rua Nova do 

Viso, do Largo da Rua da Prata e da área pedonal da Rua da República; 

• Implementação de passeios em diversas ruas, nomeadamente na Rua dos 

Campinhos, na Rua dos Olivais, na Rua das Tílias e outros que obtenham a 

autorização por parte da autarquia municipal; 

• Reparação de passeios danificados, no âmbito das delegações de competências, 

e “encerramento de caldeiras” no centro cívico da freguesia; 

• Colocação de saibro em valetas que, em relação à berma da estrada, se 

encontrem desniveladas; 

• Tratamento gradual dos caminhos rurais no âmbito de delegação de 

competências, nomeadamente na Rua das Praias, na Rua Maria da Póvoa e na 

Travessa da ‘Fonte da Azenha’; 

• Manutenção do mobiliário urbano e a implementação de mais suportes de 

guarda para bicicletas. 
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5.2 Iluminação Pública 

A Junta de Freguesia continuará a ter como propósito o colmatar das carências 

existentes neste campo sendo seu propósito proceder a uma melhoria da iluminação 

pública nos lugares onde ainda se fazem sentir lacunas (nomeadamente na Rua do 

Alambique), assim como, à substituição daquela iluminação que já se encontra obsoleta.  

 

5.3 Abastecimento de Água, Gás e Luz 

A Junta de Freguesia continuará a responder de forma solícita às preocupações dos 

agentes económicos, diligenciando, dentro da sua esfera de intervenção, a 

implementação das mais diversas infraestruturas. Neste âmbito, promoverá junto das 

entidades competentes a necessidade de extensão da rede de água, gás e luz às zonas 

onde as mesmas ainda não existam.  

 

5.4 Saneamento e Águas Pluviais 

A Junta de Freguesia continuará a sua intenção de expandir a rede de saneamento às 

habitações que ainda se debatem com a falta desta infraestrutura, nomeadamente as 

localizadas na Rua da Fonte, na Rua do Alambique, na Travessa Nova do Viso e na 

Travessa da Quinta do Torto (parte). 

Relativamente à rede de águas pluviais da freguesia, e de forma a que o escoamento de 

águas seja facilitado, a autarquia continuará a interpelar a Câmara Municipal de Aveiro 

para a requalificação da rede de águas pluviais na Rua do Freitas e entre a Rua da Fonte 

e a Avenida D. Afonso V. 

 

5.5 Toponímia 

Nesta área de atuação, e no âmbito da delegação de competências com a Câmara 

Municipal de Aveiro, a autarquia procederá à colocação de placas nos arruamentos 

ainda destituídos de uma placa identificativa ou que se encontrem em mau estado.  
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6. MEIO AMBIENTE E ESPAÇOS VERDES 

A defesa do meio ambiente é uma obrigação e um dever de cidadania da qual a Junta de 

Freguesia constitui como um dos seus principais focos de atuação. Para além de toda a 

intervenção que costuma efetivar, é intenção da autarquia proceder, uma vez mais, a 

uma candidatura ao Fundo Ambiental com um projeto na área da economia circular. 

 

6.1 Salubridade e Manutenção dos Espaços Verdes 

Em cumprimento das delegações de competência definidas com a Câmara Municipal de 

Aveiro, a Junta de Freguesia continuará a desenvolver todos os seus esforços, 

nomeadamente na área da Limpeza de Valetas; Limpeza de Bermas e Passeios e a 

Manutenção de Jardins e Espaços Verdes. 

Neste sentido, e conforme tem efetivado nos últimos anos, a autarquia continuará a 

manter a regular limpeza das ruas de Santa Joana, promoverá a manutenção dos 

diversos espaços verdes da freguesia, a contínua limpeza de valas e valetas em toda a 

extensão da nossa terra, assim como, proceder ao corte de relva, à rega, à poda, à 

plantação de novas plantas e à limpeza de terras. 

A Junta de Freguesia continuará, ainda, a pôr em prática as seguintes iniciativas: 

• Plantio de flores nas floreiras colocadas no solo; 

• Desbaste de árvores; 

• Solicitação de poda de árvores em diversos pontos da freguesia; 

• Arranjo dos jardins e espaços verdes públicos existentes: 

o Urbanização do Caião; 

o Urbanização Nova do Caião. 

o Urbanização da Quinta da Corisca; 

o Urbanização das 4 Estações; 

o Urbanização da Igreja; 

o Zona envolvente à Unidade de Saúde Familiar de Santa Joana e à PSP; 

o Avenida de Santa Joana; 

o Jardim Planalto; 
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o Rua da Prata; 

o Praceta Baden Powell; 

o Lugar do Solposto e Rotunda do Solposto; 

o Lugar do Viso; 

o Lugar dos Areais; 

o Avenida D. Manuel de Almeida Trindade; 

o Rua da República; 

o Urbanização Mélias; 

o Quinta das Laranjeiras; 

o Urbanização do Griné; 

o Lugar da Azenha; 

o Lugar da Quinta do Torto; 

o Rua da Fonte; 

o Lugar da Presa e Triângulo na Travessa Rua D. João Evangelista Lima Vidal; 

o Urbanização São Geraldo; 

o Rotundas da Quinta Velha e Rua da Bombarda. 
 

6.2 Recolha de Lixo e Reciclagem 

Conscientes da importância da separação do lixo doméstico com vista à realização da 

reciclagem, a ação da Junta de Freguesia passará pela sensibilização e pela 

disponibilização de meios que permitam à comunidade pôr em prática este seu dever 

cívico. 

Assim com este propósito a autarquia diligenciará junto da ERSUC, da VEOLIA e da 

Câmara Municipal de Aveiro a colocação de ecopontos; papeleiras; oleões e contentores 

de resíduos sólidos onde sejam necessários, assim como procederá regularmente à 

limpeza e esvaziamento das diversas papeleiras existentes pela freguesia. 

A título especial, a autarquia manterá a sua campanha, intitulada de “Máscaras no 

chão: Não!”, apelando para a colocação correta desta proteção individual nos 

contentores indiferenciados, diminuindo não só a poluição no plante, mas também o 

risco de propagação desta pandemia.  
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7. PROTEÇÃO CIVIL E SEGURANÇA 

De forma a promover a segurança de pessoas e bens, a Junta de Freguesia continuará a 

colaborar com as mais diversas entidades da proteção civil e de segurança, de forma a 

minimizar, nomeadamente, os atos associados a furtos e vandalismo.  

 

7.1 Ações de Proteção Civil e Segurança 

A autarquia manterá a colaboração com as mais diversas entidades inseridas neste 

campo de ação (Polícia de Segurança Pública, Guarda-fiscal e Guarda Nacional 

Republicana), realizando reuniões periódicas com estas forças de segurança e de 

proteção civil, assim como, prestará o apoio necessário ao guarda-noturno que tem a 

seu cargo a vigilância das diferentes zonas da freguesia. 

No âmbito da sensibilização e informação à população, serão promovidas, sempre que 

possível, sessões de esclarecimento sobre temas considerados pertinentes. 

Ainda neste campo, serão efetuadas as seguintes ações: 

• Solicitar o reforço do patrulhamento nas escolas e outros locais públicos; 

• Apoiar as Corporações de Bombeiros existentes em Aveiro; 

• Cooperar com a Proteção Civil na identificação de situações de risco, situações 

potenciadoras de catástrofe e de epidemias diversas; 

• Dar conta às autoridades competentes de situações de incumprimento da Lei no 

que respeita à limpeza das linhas de água pelos proprietários confinantes, quer 

no que respeita à limpeza de matos/florestas na área que circunda as habitações; 

• Manter o cadastro dos canídeos da freguesia atualizada, efetivando os 

procedimentos necessários no caso de Autos registados pelas autoridades 

policiais e providenciar a colocação de sinalética alusiva ao descuido de diversos 

cidadãos acerca dos dejetos dos seus animais. 

• Criação de uma campanha de sensibilização rodoviária tendo em vista a redução 

de velocidade dentro dos limites da freguesia. 
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8. VIAS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTES 

As condições de acessibilidade, nomeadamente as respeitantes à rede viária, são fatores 

de extrema relevância para o desenvolvimento económico de uma qualquer 

comunidade, e por isso, a autarquia continuará a solicitar a pavimentação, a 

repavimentação ou reparação de pequenos buracos existentes na freguesia, de modo a 

que transeuntes e automobilistas possam circular em segurança. 

No que diz respeito aos transportes públicos, esta Junta de Freguesia continuará a 

centrar a sua atenção em todos aqueles que utilizam este meio para se deslocar. 

 

8.1 Rede Viária e Sinalização 

Zelar pelo bom estado da sua rede viária, assim como, da oferta de toda a panóplia de 

infraestruturas e materiais rodoviários, continuará a ser um dos principais propósitos da 

Junta de Freguesia, articulando tais situações com a autarquia municipal. 

Desta forma, a autarquia tenciona levar a cabo as seguintes iniciativas:  

• Acompanhamento do estudo do perfil e construção do Eixo-Estruturante 

(Aveiro-Águeda) e da zona envolvente ao Parque de Exposições de Aveiro; 

• Aferição da implementação de sentido único em ruas consideradas necessárias, 

nomeadamente na Rua Alexandre Herculano e em parte da Rua da Patela; 

• Estudo e colocação de limitadores de velocidade nas vias consideradas mais 

movimentadas, nomeadamente na Rua da República e na Rua do Barreiro; 

• Manutenção da sinalização horizontal, vertical e direcional e colocação de 

sinalização em locais onde a mesma seja necessária; 

 

8.2 Pavimentação e Reposição de Arruamentos 

A autarquia manterá a sua prioridade na manutenção e melhoria dos pavimentos das 

ruas da freguesia, estando atenta ao estado de degradação dos diferentes arruamentos, 

seja pelo seu desgaste natural ou pela implementação de infraestruturas de 

saneamento, de água, de gás ou de coletores de águas pluviais.  
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Neste âmbito, a Junta de Freguesia acompanhará os procedimentos com projetos 

aprovados pela Câmara Municipal de Aveiro, nomeadamente entre a Rua de São Brás – 

Rua do Solposto – Rua do Barreiro e Rua 1º de Maio (empreitada a ser executada até 

ao final do primeiro semestre de 2021) e nas seguintes vias de comunicação (empreitada 

a ser iniciada previsivelmente no primeiro trimestre de 2021):  

• Rua da Quinta do Torto [parte];  

• Rua da Prata [parte - em frente à PSP];  

• Rua Eng.º Adelino Amaro da Costa;  

• Rua 21 de Julho [parte];  

• Travessa 21 de Julho; 

• Rua Pinhal do Silva; 

• Rua Nova;  

• Praça General Humberto Delgado;  

• Rua Nova do Viso;  

• Travessa da Rua Nova do Viso 

• Rua da Azenha da Moita. 

Ainda sobre este âmbito, a autarquia continuará a intentar junto da Câmara Municipal 

de Aveiro para que os diversos arruamentos da freguesia reúnam as devidas condições 

de transitabilidade, promovendo, consequentemente, a segurança de automobilistas e 

transeuntes, dando nota que a Rua Alexandre Herculano e a Rua Afonso Costa fazem 

parte das prioridades de intervenção definidas pela Junta de Freguesia. 

 

8.3 Abertura e Alargamento de Arruamentos 

Num trabalho conjunto com a Câmara Municipal de Aveiro é propósito da Junta de 

Freguesia efetivar o alargamento de arruamentos, de forma a contribuir para a 

segurança rodoviária dos transeuntes, nomeadamente na Rua de São Geraldo, na Rua 

da Sofia e no cruzamento da Rua da Prata com a Avenida de Santa Joana. 

Para além do exposto, sempre que tal se justifique, proceder-se-á a abertura de novos 

arruamentos. 
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8.4 Transportes Públicos 

Além das mais valias que a utilização dos transportes públicos representa ao nível do 

meio ambiente, em época de parcos recursos esta é uma opção para a maioria das 

pessoas, designadamente para quem tem o seu emprego ou estudam no exterior da 

freguesia.  Neste sentido, empenhar-nos-emos junto da Câmara Municipal de Aveiro 

para dotar os abrigos de passageiros existentes na freguesia das devidas condições de 

segurança e comodidade, assim como para a necessidade de implementar mais 

abrigos, nomeadamente na Rua 8 de Dezembro, na Rua da Quinta do Torto e na Rua da 

Azenha. 

Ainda neste enlace, a Junta de Freguesia continuará a acompanhar o processo de 

concessão dos transportes municipais para a empresa AveiroBus, nomeadamente os 

seus trajetos, horários e condições de segurança, sendo que continuará a ser agente 

autorizado para a venda de viagens e carregamento de passes da citada empresa 

concessionária. 
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9. SERVIÇOS E PATRIMÓNIO DA FREGUESIA 

A Junta de Freguesia continuará a dar enfoque a todas as funções e serviços prestados 

pela autarquia, seja nas áreas administrativas, financeiras ou de manutenção, sendo os 

regulamentos e normas internas os alicerces da gestão da autarquia. 

 

9.1 Edifício-Sede e Serviço Administrativo 

Sendo este o espaço, por excelência, destinado a receber os cidadãos, a Junta de 

Freguesia continuará a zelar pela conservação e manutenção do edifício, de forma a que 

o mesmo continue a patentear as condições físicas exigíveis. A autarquia continuará 

assim a zelar também para que os serviços aqui prestados respondam, de forma solícita 

e eficiente, às solicitações dos cidadãos. Neste intento será efetivada a requalificação 

do soalho e paredes do Salão Nobre e da Sala de Associações, assim como, a renovação 

de telas nas paredes e telhados. 

Ainda no âmbito dos investimentos, notar a necessidade de proceder à aquisição de 

diverso material de imagem para o auditório da Junta de Freguesia e de algum material 

informático para o espaço digital localizado na biblioteca da autarquia. 

Por fim, a Junta de Freguesia continuará a implementar novos procedimentos no âmbito 

da modernização administrativa, assim como, continuará a proceder ao inventário 

regular de bens da autarquia. 

 

9.2 Armazém e Serviço Limpezas, Obras e Manutenção 

Ao longo do próximo ano, a autarquia continuará a adquirir maquinaria e ferramentas, 

úteis e importantes para o trabalho a desenvolver pelo serviço afeto à limpeza, obras e 

manutenção da Freguesia, assim como, procederá a CONSTRUÇÃO DO ARMÁZEM DA 

FREGUESIA, que providenciará o estacionamento de viaturas e o repositório de matérias 

primas, ferramentas e materiais da autarquia. 

Por fim, ao longo de todo o ano, a autarquia procederá à manutenção dos diversos bens 

móveis e imóveis da freguesia, nomeadamente das suas “Barraquinhas” que tem vindo 

a ser solicitadas por diversos agentes da comunidade local e regional. 
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9.3 Postos dos Correios 

A Junta de Freguesia continuará a zelar pela manutenção do serviço do posto de correios 

na freguesia, agora localizado no Edifício-Sede desta autarquia, nomeadamente na 

diligência de prestar um serviço de qualidade. 

Neste sentido, continuaremos a realizar reuniões de trabalho com os CTT – Correios de 

Portugal (nomeadamente ao abrigo do novo Protocolo entre as duas entidades) e 

manteremos os recursos humanos do respetivo posto, de modo a permitir a 

continuação deste serviço de utilidade pública na nossa freguesia. 

 

9.4 Multibanco  

Tentando cumprir o importante dever de estar atento ao desenvolvimento económico 

da freguesia, a autarquia continuará a conceder um espaço na Sede da Junta de 

Freguesia para o funcionamento da única Máquina de Multibanco disponível na nossa 

localidade, de forma a proporcionar aos cidadãos da freguesia um espaço para 

levantamento de dinheiro e pagamento de serviços. 

 

9.5 Cemitério 

A implementação desta infraestrutura continuará a ser um dos grandes objetivos da 

autarquia local, sendo que após a definição da área de localização para o nascimento 

desta infraestrutura, se procederá ao estudo para a concretização do mesmo, 

juntamente com a autarquia municipal. 

  

9.6 Boletim Informativo e Site 

A autarquia continuará a promover a edição anual do seu Boletim Informativo, pois 

considera o mesmo, um meio de comunicação eficaz e um instrumento privilegiado de 

comunicação com a comunidade local.  

Além disso, é ainda intento desta autarquia proceder à manutenção do seu site e da sua 

página na rede social Facebook, mantendo a informação constante e atualizada, 

providenciando ainda o acréscimo de novos serviços e funções, assim como a realização 

de passatempos e concursos que envolvam a população e o comércio local.
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RESUMO DO ORÇAMENTO 

O Orçamento apresenta a previsão anual das receitas, bem como das despesas, de 

acordo com o quadro e código de contas da classificação económica em vigor para as 

autarquias locais. A elaboração dos documentos previsionais, obedecem aos princípios 

orçamentais e regras previsionais definidas na Lei, sendo que as respetivas normas 

provisionais, os dados disponíveis aquando da elaboração destes documentos, o 

histórico de anos anteriores e a adequação a novos projetos serviram de base ao cálculo 

das Receitas e Despesas para o ano de 2021. 

RECEITAS MONTANTE  DESPESAS MONTANTE 

Correntes 314.900,00 € Correntes  302.650,00 € 

Capital 92.600,00 € Capital 104.850,00 € 

TOTAL 407.500,00 € TOTAL 407.500,00 € 

 

Receitas 

O montante global do orçamento de receita é de 407.500,00 €, sendo que as receitas 

correntes têm um valor aproximado aos anos transatos, totalizando o montante de 

314.900,00 €, e as receitas de capital constatam uma previsão semelhante a 2020, na 

ordem dos 92.600,00 €, em virtude do recebimento do valor da adenda ao contrato de 

delegações de competências 2019 que ocorrerá, finalmente, neste ano económico. 

Constata-se ainda, que mais uma vez, as verbas provenientes do Estado e da autarquia 

municipal são a alavanca financeira da autarquia.  

 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MONTANTE 
PREVISTO 

% 

01 IMPOSTOS DIRETOS 14.000,00 € 3,44 % 

04 TAXAS, MULTAS, E OUTRAS PENALIDADES 4.100,00 € 1,01 % 

05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 50,00 € 0,01 % 

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 231.500,00 € 56,81 % 

07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES 63.250,00 € 15,52 % 

08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.000,00 € 0,49 % 

RECEITAS CORRRENTES 314.900,00 €  

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 92.600,00 € 22,72 % 

RECEITAS CAPITAL 92.600,00 €  

RECEITAS TOTAL 407.500,00 € 100 % 
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De referir que o valor das receitas correntes é superior ao das despesas correntes o que 

significa que a Junta prevê arrecadar a receita necessária para cobrir as despesas 

previstas, garantindo um equilíbrio das contas correntes. 

Por fim, e na constância da previsão plurianual, referir que não são estimados grandes 

valores de investimento (visto que todos se pensam concretizar no ano corrente), assim 

como, se perspetiva a redução na arrecadação de verbas em serviços promovidos pela 

autarquia e nos contratos/protocolos celebrados com a autarquia municipal. 

 

Despesas 

O montante global do orçamento de despesa é de 407.500,00 €, sendo que, as despesas 

correntes previstas totalizam o montante de 302.650,00 € (74,27%) e as despesas de 

capital de 104.850,00 € (25,73%), sendo que os principais encargos se centram nas 

despesas com pessoal, a aquisição de bens e serviços para as atividades da autarquia e 

na aquisição de bens de capital, nomeadamente a construção de um Armazém para os 

serviços de limpeza, obras e manutenção afetos a esta autarquia. 

 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA MONTANTE 
PREVISTO 

% 

01 DESPESAS COM O PESSOAL 176.000,00 € 43,19 % 

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 105.040,00 € 25,78 % 

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 100,00 € 0,02 % 

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 20.550,00 € 5,04 % 

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 960,00 € 0,24 % 

DESPESAS CORRENTES 302.650,00 €  

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 104.850,00 € 25,73 % 

DESPESAS CAPITAL 104.850,00 €  

DESPESAS TOTAL 407.500,00 € 100 % 

 

Por fim, e na constância da previsão plurianual, referir que não são estimados relevantes 

valores de investimento (visto que todos se pensam concretizar no ano corrente), assim 

como, se perspetiva a redução nas despesas com protocolos e nos serviços específicos 

não obrigatórios. 
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Plano Plurianual de Investimentos 

Na análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos, constata-se que o total de 

investimentos previstos é de 104.850,00€, sendo que 62% desse investimento vai para 

os encargos recorrentes da construção do novo Armazém da autarquia. Notar ainda o 

investimento de 20.000,00€ na edificação do novo parque infantil do Solposto, nas 

imediações do referido Armazém. 

 

PROJETO/AÇÃO PREVISTO EM 2019 Valor 2021 

16/2019 Aquisição/Construção de Armazém 65.000,00 € 

01/2021 Melhorias nas instalações de Serviços 3.000,00 € 

02/2021 Passeios e outras construções diversas 2.000,00 € 

03/2021 Intervenções em Parques e Jardins 3.000,00 € 

04/2021 Edificação de Parque Infantil do Solposto 20.000,00 € 

05/2021 Melhorias em Instalações Desportivas e Recreativas 1.000,00 € 

06/2021 Viação Rural 1.500,00 € 

07/2021 Aquisição de sinalização de prevenção rodoviária 150,00 € 

08/2021 Aquisição de Toponímia  1.000,00 € 

09/2021 Equipamentos de Transporte 100,00 € 

10/2021 Equipamento de Informática 200,00 € 

11/2021 Software Informático 200,00 € 

12/2021 Equipamentos Administrativos 500,00 € 

13/2021 Aquisição/Construção de equipamentos diversos 3.000,00 € 

14/2021 Ferramentas e Utensílios 3.000,00 € 

15/2021 Aquisição de artigos e objetos de valor 200,00 € 

16/2021 Melhorias em fontes, fontanários e tanques 1.000,00 € 

TOTAL 104.850,00 € 

 



 

                                                                                            ORÇAMENTO 2021 
  

- Página 28 -  

ORÇAMENTO DA RECEITA PLURIANUAL 
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ORÇAMENTO DA DESPESA PLURIANUAL 
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ORÇAMENTO DA RECEITA ANO 2021 (R1) 
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ORÇAMENTO DA RECEITA ANO 2021 (R2) 
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ORÇAMENTO DA DESPESA ANO 2021 (D1) 
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ORÇAMENTO DA DESPESA ANO 2021 (D2) 
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ORÇAMENTO DA DESPESA ANO 2021 (D3) 
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ORÇAMENTO DA DESPESA ANO 2021 (D4) 
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PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO 2021 
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MAPA DO PESSOAL 2021 

A “Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas” Lei nº 35/2014 de 20 de junho, estabelece as regras de elaboração do mapa de pessoal, sendo um instrumento 

fundamental na política de gestão de recursos humanos. Este deverá constituir anexo ao orçamento para cada um dos anos económicos, exigindo o planeamento 

rigoroso das atividades de natureza permanente ou temporária a levar a cabo durante os diferentes períodos, bem como, os recursos financeiros e humanos para 

o efeito. 

O mapa foi preparado tendo em consideração todas as áreas de atividade, contendo os postos de trabalho necessários à concretização das atividades e serviços 

da Freguesia de Santa Joana no ano de 2021. A elaboração do orçamento de pessoal, para além da dotação necessária para o pagamento das remunerações do 

pessoal em exercício de funções, considerou as verbas destinadas ao recrutamento de pessoal necessário à ocupação de postos de trabalho disponíveis, previstos 

no correspondente mapa de pessoal. Salienta-se que não poderão ser satisfeitas as necessidades que não constem no mapa de pessoal e, consequentemente, não 

estejam previstas no orçamento. 

Assim, de acordo com o artigo 29º da Lei nº 35/2014 de 20 de junho, elaborou-se o seguinte mapa de pessoal para o ano de 2021. 

MAPA RESUMO DOS POSTOS DE TRABALHO POR CARGO/CARREIRA/CATEGORIA 

CARGO/CARREIRA/CATEGORIA N.º POSTOS DE TRABALHO OBS 

OCUPADOS VAGOS 

TÉCNICO SUPERIOR 0 0  

ASSISTENTE TÉCNICO 2 0  

ASSISTENTE OPERACIONAL 5 1  

TOTAL 7 1  
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ÁREA DE 

ATIVIDADE 

ATRIBUIÇÕES, 

COMPETÊNCIAS E 

ATIVIDADES 

ÁREA DE 

FORMAÇÃO 

ACADÉMICA E 

PROFISSIONAL 

CARGOS/CARREIRAS/CATEGORIAS N.º DE POSTOS DE TRABALHO OBS. 

Técnico 

Superior 

Assistente 

Técnico 

Assistente 

Operacional 

OCUPADOS NÃO OCUPADOS 

Termo 
indeterminado 

(CTFPTI) 

Tempo 
resolutivo 
(CTFPTRC) 

Termo 
indeterminado 

(CTFPTI) 

Tempo 
resolutivo 
(CTFPTRC) 

 

Serviços 

Administrativos 

e Serviços do 

Posto dos 

Correios 

As funções constantes no 

conteúdo funcional, do 

anexo referido no nº 2 do 

artigo 88º da LTFP, [NOTA I] 

 

 

12º Ano 

Escolaridade 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

As funções constantes no 

conteúdo funcional, do 

anexo referido no nº 2 do 

artigo 88º da LTFP, [NOTA II] 

 

 

Escolaridade 

Obrigatória 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Serviços de 

Limpeza, Obras 

e Manutenção 

As funções constantes no 

conteúdo funcional, do 

anexo referido no nº 2 do 

artigo 88º da LTFP, [NOTA III] 

 

 

Escolaridade 

Obrigatória 

 

- 

 

- 

 

4 

 

4 

 

- 

 

1 

 

- 

 

TOTAL 0 2 5 7 0 1 0  

 



 

                                                                                            FREGUESIA DE SANTA JOANA 
 

- Página 40 -  

NOTAS SOBRE O MAPA DE PESSOAL 

NOTA I: As funções constantes no conteúdo funcional, do anexo referido no nº 2 do artigo 88º da LTFP, a que correspondem o grau de complexidade funcional: 

grau 2 para assistente técnico, desempenho de funções inerentes à categoria de assistente técnico, da carreira de assistente técnico, nelas se compreende, realizar 

o atendimento ao público e a execução de tarefas inerentes ao mesmo; executar todo o expediente relativo à aquisição de bens e serviços (requisições, 

correspondência, consultas, concursos, procedimentos, adjudicações, hastas públicas, etc.); organizar os processos necessários ao recrutamento, promoção, 

reclassificação, transferência e outras formas de mobilidade, aposentação e exoneração de pessoal; colaborar na elaboração das atas e relatórios das reuniões dos 

órgãos deliberativos e executivos e organizar o seu arquivo e respetivas convocatórias e editais, se assim lhe for solicitado; rececionar, classificar e distribuir o 

serviço postal de cartas e encomendas, procedendo à venda de selos, ao recebimento de pagamentos de prestação de serviços, ao pagamento prestações sociais 

que estejam contratualizadas e demais serviços inerentes a um posto dos correios. 

NOTA II: As funções constantes no conteúdo funcional, do anexo referido no nº 2 do artigo 88º da LTFP, a que correspondem o grau de complexidade funcional: 

grau 1 para assistente operacional, desempenho de funções inerentes à categoria de assistente operacional, da carreira de assistente operacional, nelas se 

compreende, nomeadamente, realizar o atendimento ao público e a execução de tarefas inerentes ao mesmo; coordenar o sistema de registo e controlo do 

expediente e arquivo; organizar e manter atualizado o inventário e cadastro dos bens móveis e imóveis da freguesia; assegurar as tarefas inerentes à receção e 

classificação do expediente e correspondência, assim como a sua distribuição pelos serviços competentes; promover e acompanhar o desenvolvimento dos campos 

de férias e componentes de apoio à família promovidos pela autarquia. 

NOTA III: As funções constantes no conteúdo funcional, do anexo referido no nº 2 do artigo 88º da LTFP, a que correspondem o grau de complexidade funcional: 

grau 1 para assistente operacional, desempenho de funções inerentes à categoria de assistente operacional, da carreira de assistente operacional, nelas se 

compreende, nomeadamente, gerir, conservar e promover a limpeza das instalações públicas; limpeza e conservação de espaços públicos; proceder à conservação 

e manutenção dos parques infantis; todas as ações necessárias ao bom funcionamento dos serviços que necessitem da sua colaboração enquadradas em diretivas 

gerais bem definidas. 

 

 


