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(Período do Abril de 2014 a Junho de 2014) 

 

Ex.ma Srª Presidente, 

Ex.mos Senhores Membros da Assembleia de Freguesia, 

 

 

COMUNICAÇÃO ESCRITA DO PRESIDENTE 

 

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. 

De referenciar que neste trimestre não foi ainda possível ao Município cumprir com os 
pagamentos em falta referentes a anos anteriores. 

 

RELATÓRIO 

 

 

 

- 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 

- 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); 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 30 de Junho 
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- Contabilidade Autárquica; 

- Tratamento de correspondência; 

- Apoio no ato eleitoral; 

- Atendimento ao público: 

� Atestados  

� Licenças de canídeos 

� Gestão do grupo de hidroginástica  

� Gestão dos grupos de ginástica 

� Apoio logístico nas formações 

� Preenchimento IRS – 1ª e 2ª fase 

� CTT – informatização do Posto em Requeixo 

 

 

 

Limpeza: disponibilização de funcionária para a tarefa da limpeza nas extensões de saúde de 
Requeixo 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.  

 

Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima 

Diligências junto do Centro de Saúde de Aveiro e ACES no sentido de ser colocado a título 
provisório médico em substituição do médico de família que está ausente desde o dia 
12/03/2014.  

No entanto, quer por escrito, como por telefone e mesmo presencialmente com o senhor Diretor 
do ACES, não foi possível chegar a uma solução ainda que provisória. 

Devido à longa ausência do médico de família a Junta de Freguesia tomou a iniciativa de recolher 
reclamações dos utentes desta Extensão de Saúde que encaminhará para o Gabinete do Utente 
do Centro de Saúde de Aveiro até ao final do mês de Junho. 

 

 

 

Projeto “Freguesia Solidária” – Aceitação de roupas, brinquedos usados e bens alimentares para 
distribuição pelas pessoas mais carenciadas da Freguesia; 

Rastreios – Apoio na promoção de rastreio visual do Instituto Clínico de Oftalmologia; 

2- Saúde – Extensões de Saúde de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

3- Social 
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Piscina - Continuidade do projeto de hidroginástica. Diligência junto das piscinas do SCA para 
aceitar utentes de Nariz a partir do próximo ano (Setembro de 2014 a Julho de 2015); 

Serviço Comunitário – aceitação de prestação de serviço comunitário de cidadãos condenados 
por solicitação do Tribunal da Comarca do Baixo Vouga; 

Passeio sénior – Organização de passeio sénior a Viana do Castelo e Ponte de Lima; 

Estágio Universidade de Aveiro – Continuidade do apoio ao estágio dos alunos de Gerontologia da 
Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro: promoção de consultas gerontológicas e 
rastreios para a população sénior;   

Formação – Promoção de ações de formação para a população da Freguesia: 
- Primeiros Socorros (25h) – Maio e Junho – Proeducare 
- Inglês desenvolvimento (50h) – Maio e Junho – CESASE 
- Internet (25h) – Maio e Junho – Mutação. 
 
Dia Mundial da Saúde – Promoção do Dia Mundial da Saúde 07/04/2014 
A Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, em conjunto com o Centro Social e Paroquial 
de Nª Sra de Fátima, o Centro Social e Paroquial S. Pedro de Nariz e o grupo de estudantes do 
curso de Gerontologia da Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro comemorou o Dia 
Mundial de Saúde. 
Esta comemoração surgiu não só no âmbito de várias ações de formação que decorreram na 
Freguesia cujos temas incidiram na Pessoa Idosa, mas também do trabalho de estágio que foi 
desenvolvido por esse mesmo grupo de estudantes em Nª Sra de Fátima e Nariz.  
Do programa constaram as intervenções dos estudantes e de apresentação de projeto de 
Envelhecimento Ativo que se pretende implementar na Freguesia. As atividades iniciaram-se às 
14h00 com a receção dos convidados e demais participantes. Às 15h00 ocorreu a intervenção dos 
estudantes e às 16h00 a apresentação do projeto. No final houve um pequeno lanche. O 
encerramento foi às 17h30. 
Entretanto decorreram do recinto rastreios promovidos pela Escola de Cadetes e Infantes dos 
Bombeiros Novos de Aveiro apoiados pela enfermeira Cláudia da Extensão de Saúde de Nª Sra de 
Fátima.  
Houve também uma pequena demonstração de artesanato do grupo Artes de Coração. 
 

 

 

 

Requeixo 

Pintura do Cemitério de Requeixo 
Conclusão da aplicação do paralelo na Rua Central 
Pintura do Centro Social do Carregal 
 
Comuns: 
Fontes 
� Limpeza e manutenção 

Ambiente 
� Serviços de jardinagem:  

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente 
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• 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 

• Jardim junto à creche de Nariz 

• Junto à Igreja de Nariz 

• Parque Recreativo e Cultural de Nariz 
� Limpeza de valetas 
 

Cemitério 
� Serviço de jardinagem 
� Limpeza e manutenção 
� Colocação de placas com os horários de funcionamento 

 

 

 

 

• Disponibilização de espaços para a Associação de Criadores de Raça Marinhoa – apoio 
aos agricultores 

• Apoio na divulgação da vacinação anti-rábica em toda a Freguesia 

• 12 de Abril - Centro Social e Paroquial Nª Sra de Fátima – cedência do salão polivalente 
de Nª Sra de Fátima para formação  

• 16 de Abril – Projeto RiAgir – cedência da carrinha para transportes de idosos 

• 09 de maio – Município de Aveiro – acolhimento em Nariz da reunião pública do 
Executivo da Câmara Municipal de Aveiro 

• 15 de Maio - Centro Social e Paroquial Nª Sra de Fátima – cedência do salão polivalente 
de Nª Sra de Fátima para ação de sensibilização 

• 01 de Junho – Parceria na realização de Prova de Pesca - Requeixo  

• 07 e 08 de Junho – Paróquia de Nª Sra de Fátima – cedência do salão polivalente e 
Parque de Merendas para o Dia da Comunidade Paroquial 

• 15 de Junho – Paróquia de Nariz – cedência do Parque de Merendas para o Dia da 
Comunidade Paroquial 

• 15 de Junho - cedência do salão polivalente para a realização da IV edição da Rota da 
Mamoa 

• 26 de Junho - Centro Social e Paroquial Nª Sra de Fátima – cedência do salão polivalente 
de Nª Sra de Fátima para sessão de esclarecimentos 

• Diligências junto da Câmara Municipal de Aveiro para a resolução do problema de 
localização do Museu Etnográfico de Requeixo 

 
 
 
 
 
 
 

5- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas, 
desportivas e outras 
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� Processo referente à utilização de gasóleo agrícola 

Esta Autarquia foi surpreendida por mais um processo de contraordenação referente à 
utilização de gasóleo agrícola. Foi o Executivo contactado pelos serviços da Alfândega no 
sentido de averiguar em qual ou quais veículos da propriedade da extinta Junta de Freguesia de 
Requeixo teria sido utilizado esse combustível, sendo que não era detentora de cartão de 
gasóleo agrícola. 

Ficou comprovado que nenhum dos veículos da sua propriedade utilizou esse combustível, 
embora existissem nos arquivos de contabilidade faturas da sua utilização. 

Posto isto, a Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz foi sujeita ao pagamento da 
diferença de preço do gasóleo agrícola para o normal e também a diferença do IVA. 

 

� Postos públicos PT 

Serão instalados em Nariz e Nª Sra de Fátima quatro Posto públicos de telefone. 

 

� Parque de Merendas de Requeixo e Carregal – Programa POLIS 

Foram abertas nos dia 12 de Junho as propostas para as obras de requalificação do Parque de 
Merendas de Requeixo e Carregal ao abrigo do Programa Polis. 

 

 

Nª Sra de Fátima, 19 de Junho de 2014  

O Presidente, 

 

 

(Antero Marques dos Santos) 

 
 

6- Outros assuntos 


