Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
Município de Aveiro

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de
Assembleia de Freguesia a 26 de Setembro

(Período de Julho a Setembro de 2017)

Ex.ma Srª Presidente,
Ex.mos Senhores Membros da Assembleia de Freguesia,

COMUNICAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE

Ponto prévio
Ao terminar este mandato não posso deixar de fazer uma análise positiva à gestão deste
Executivo.
Apesar das dificuldades económicas encontradas no início do nosso exercício, conseguiu-se
não só efetuar as diversas tarefas atribuídas ao Executivo, como ainda realizar várias obras de
particular relevância.
---------------------

Nesta comunicação escrita procurar-se-á, de forma sucinta, relatar todos os trabalhos
desenvolvidos na União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz no período supra
mencionado.

----------------------------------------------RELATÓRIO--------------------------------------------------

1- Serviço Administrativo
- Preenchimento mensal em suporte informático de toda a informação solicitada pela DGAL
(Direção Geral das Autarquias Locais) na aplicação do SIIAL (Sistema Integrado da Informação das
Autarquias Locais) e SinPocal Centro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais):


Recursos Humanos



Pagamentos em atraso



Fundos disponíveis
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- Entrega da relação de remunerações, emissão de guias e pagamento da Segurança Social;
- Entrega das contribuições ADSE em suporte informático;
- Continuidade do arquivo informático de documentação/informação referente aos Cemitérios da
Freguesia;
- Divulgação assertiva e contínua de ofertas de emprego (em suporte papel e informático);
- Contabilidade Autárquica;
- Tratamento de correspondência;
- Atualização da base de dados eleitoral/SIGRE;
- Atendimento ao público;
- CTT – Posto de Correios de Requeixo;
- Dinamização da página do facebook e página Web da União de Freguesias com informações
diversas (eventos, notícias, ofertas de emprego, editais);
- Apoio na instrução de processos de Festividades e outros divertimentos públicos.

2- Saúde – Extensões de Saúde de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
 Limpeza: disponibilização de funcionária para a tarefa da limpeza nas extensões de saúde
de Requeixo; Nª Sra de Fátima e Nariz;
 Garantia de instalações e serviços administrativos na Extensão de Saúde de Nariz;
 Garantia de fornecimento de energia elétrica, água e saneamento nas Extensões de Saúde
de Requeixo e Nariz.

3- Social
Projeto “Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz com Coração” – Aceitação de bens
alimentares, roupas, brinquedos e outros bens essenciais para distribuição pelas pessoas mais
carenciadas da Freguesia.
Formação – Apoio logístico e disponibilização de sala de formação para curso de informática.
Apoio sénior – Continuidade das atividades desenvolvidas no centro de convívio de Requeixo de
apoio à população sénior.

Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
Município de Aveiro

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente
Requeixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pavimentação Rua Cancelada
Pavimentação Rua São Paulus
Pintura habitações sociais na Taipa
Construção de passeios Carregal e Taipa
Construção de muros no Carregal
Requalificação do largo da Capela no Carregal (substituição da cobertura do auditório e
construção de wc)
Construção de esplanada no parque ribeirinho de Requeixo
Marcação paragens de autocarros
Marcação de lugares de estacionamento junto ao campo das Poças em Requeixo
Marcação de passadeiras
Início da aplicação de placas toponímicas
Instalação de teto falso na cozinha do Centro Social do Carregal
Nª Sra de Fátima:

•
•
•
•
•
•
•
•

Pavimentação Travessa da Cumieira e Rua da Cumieira
Requalificação fonte Lugar
Construção de passeios Póvoa do Valado e Mamodeiro
Instalação de campo sintético no Barroca
Marcação paragens de autocarros
Início da aplicação de placas toponímicas
Instalação de multibanco na Póvoa do Valado
Reparação da Rua da Bica
Nariz:

•
•
•
•

Construção de passeios Vessada
Marcação paragens de autocarros
Início da aplicação de placas toponímicas
Pintura interior e exterior da Junta Freguesia em Nariz

Serviços comuns às três áreas geográficas:


Limpeza e manutenção de fontes;



Limpeza e manutenção de cemitérios;



Limpeza de valetas;



Construção de valetas;
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Serviços de jardinagem:
•

Largo da Igreja - Requeixo

•

Largo da Igreja - Nª Sra de Fátima

•

Largo do Coreto - Póvoa do Valado

•

Limpeza da Rotunda do Canto da Leira – Nariz

•

Parque Recreativo e Cultural de Nariz

•

Cemitérios da Freguesia

5- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas,
desportivas e outras

Disponibilização gratuita de espaços/edifícios da união de freguesias às associações e/ou
demais entidades públicas/privadas quando requisitados para fins não lucrativos, designadamente:
13 de Julho - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima - Concerto
29 de Julho - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Agrupamento de Escoteiros 249 – Jantar
de angariação de fundos
09 de Setembro – Centro Social de Requeixo: Museu Etnográfico de Requeixo – reunião
24 de Setembro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Adasma – recolha de sangue



Desporto – Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de:
• Fitness/Aeróbica Nª Sra de Fátima
• Ginástica Sénior Requeixo
• Ginástica adaptada Nariz
• Judo Nª Sra de Fátima

Nª Sra de Fátima, 20 de Setembro de 2017
O Presidente da Junta de Freguesia,

Antero Marques dos Santos

