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Introdução
O Executivo da Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz apresenta à
Assembleia de Freguesia, para apreciação e votação, o Plano de Atividades a
desenvolver no ano de 2016.
O plano que apresentamos 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 enumeramos 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).
1.
1.1.

Requalificação

dos

Obras e Reparações
cemitérios,

limpeza

e

asseio

(e

respetiva

informatização de dados);
1.2.

Continuação do restauro das fontes e logradouros da freguesia;

1.3.

Requalificação das restantes habitações sociais;

1.4.

Construção de muros e passeios, de acordo com o que eventualmente
for negociado em matéria de Delegação de Competências com a
CMA;

1.5.

Requalificação do Centro Paroquial de Requeixo, com a construção da
Casa Mortuária dependendo de aprovação de financiamento da
administração central ou fundos comunitários;

2.
2.1.

Estradas e Arruamentos

Diligências, junto da CMA, para a beneficiação dos arruamentos da
freguesia que revestem de prioridade;
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2.2.

Continuação da atualização de sinalética e toponímia na freguesia, de
acordo com o que eventualmente for negociado em matéria de
Delegação de Competências com a CMA.

3.
3.1.

Ambiente e Turismo

Limpeza de valetas, passeios, aquedutos e espaços rurais, de acordo
com o que eventualmente for negociado em matéria de Delegação de
Competências com a CMA;

3.2.

Arranjo e asseio dos parques de merendas da freguesia, com destaque
para o parque de merendas das Arrôtas (Requeixo), parque de
merendas de Nª Sra de Fátima, bem como o arranjo exterior do parque
de merendas de Nariz;

3.3.

Sensibilização da população para a defesa do meio ambiente.
4.

4.1

Instalação de serviços

Construção de armazém em Nª Sra de Fátima, dependendo de
aprovação de financiamento da administração central ou fundos
comunitários.
5.

Imobilizado Corpóreo

5.1.

Identificação e delimitação dos bens imóveis da autarquia;

5.2.

Venda de lotes de terreno, para construção de habitações, a custos
reduzidos;

5.3.

Aquisição de carrinha para apoio aos serviços a desenvolver;

5.4.

Aquisição de mini-retroescavadora;
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6.

Cultura

6.1.

Comemoração da atribuição de Foral à Freguesia

6.2.

Organização, em parceria com coletividades, do Cicloturismo da
Freguesia;

6.3.

Dinamização de exposições temáticas nas secretarias da Junta de
Freguesia;

6.4.

Apoio às entidades e associações de carácter cultural, desportivo, social
Educativo / recreativo da Freguesia, mediante a realização de
protocolos de colaboração no 1º semestre de 2016;
7.

Educação e Formação

7.1.

Disponibilização e cedência de salas e equipamentos para formação;

7.2.

Promoção e divulgação de cursos/ações de formação;

7.3.

Disponibilização do Espaço Internet.
8.

Saúde

8.1.

Dinamização de serviços de rastreio de saúde;

8.2.

Apoio na dinamização de recolhas de sangue;

8.3.

Promoção de atividades de âmbito desportivo (fitness/ zumba/
hidroginástica) e recreativo (música, e outras);

8.4.

Apoio às três Extensões de Saúde da Freguesia, para dar continuidade
ao seu funcionamento.
9.

9.1.

Ação Social

Organização de passeios, convívios e desenvolvimento de atividades de
lazer (idas à praia e atividades nas férias escolares);

9.2.

Aceitação de cidadãos condenados a cumprirem pena de “prestação de
serviço comunitário à freguesia”, por solicitação do Tribunal da Comarca
do Baixo Vouga;
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9.3.

Apoio na promoção de sessões de esclarecimento para séniores e
familiares (Exemplo: segurança, saúde, e outras).
10.

Recursos Humanos

10.1. Regularização da situação contratual dos recursos humanos existentes
não contratados ao abrigo do Regime de Contrato de Trabalho em
Funções Públicas;
10.2. Formação contínua;
10.3. Avaliação de desempenho;
10.4. Aceitação de estagiários para o desenvolvimento de projetos na
freguesia;
10.5. Recrutamento de funcionários para o desempenho de funções na
freguesia, ao abrigo da medida de Contrato de Emprego e Inserção, do
Instituto de Emprego e Formação profissional, sempre que o justifique;
10.6. Celebração de protocolo com entidade idónea para contratação do
Pessoal Não-Docente afeto ao Jardim de Infância de Requeixo e Nariz,
sempre que se tornar necessário, conforme delegação de competências
da CMA.

APROVADO
Em reunião de Junta de Freguesia

Em sessão de Assembleia de Freguesia

30 de Novembro 2015

28 de Dezembro 2015

O Presidente

A Presidente

Antero Marques dos Santos

Sofia Alexandra Vieira de Melo Santos Silva

O Secretário
Miguel António Costa da Silva

A 1.ª Secretária
Cristina Maria Nunes Dias

O Tesoureiro
António Augusto Martins Filipe

O 2.º Secretário
Manuel Gaspar Lopes da Silva

