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(Período de Janeiro a Abril de 2015) 

 

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. 

Informa-se que se mantém a situação do incumprimento do Município de Aveiro respeitante 

aos compromissos financeiros assumidos em anos anteriores perante as extintas freguesias de 

Requeixo, Nª Srª de Fátima e Nariz. Nesta matéria, cumpre-nos igualmente informar que em 

Reunião de Câmara de 31 de Março de 2015 foi aprovado o Programa de Ajustamento 

Municipal (PAM) no âmbito do Fundo de Apoio Municipal (FAM) do Município de Aveiro. Entre 

outros, o PAM/FAM vai permitir ao Município de Aveiro a execução de importantes medidas 

nomeadamente o pagamento de dívidas a Juntas de Freguesia do Município de Aveiro, 

honrando compromissos e apoiando-as de forma efetiva. 

 

----------------------------------------------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; 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 28 de Abril 
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- 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; 

- Apoio ao GIP – Gabinete de Inserção Profissional (divulgação e encaminhamento para ofertas de 

emprego e/ou formação); 

- Apoio no preenchimento do IRS  – 1ª fase; 

- Dinamização da página do facebook da União de Freguesias com informações diversas (eventos, 

notícias, ofertas de emprego, editais); 

- Desenvolvimento página web da União de Freguesias. 

 

 

 

� 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.  

 

 

 

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 – Promoção de ações de formação financiada para a população da Freguesia: 

• Dinamização e encaminhamento para o curso de aplicação de produtos fitofarmacêuticos. 

Estas formações realizar-se-ão nas instalações da União de Freguesias a partir do mês de 

Junho. 

• Dinamização de novas formações – Preconiza-se para o terceiro trimestre de 2015 

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

3- Social 
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ministrar diversos cursos de formação financiada designadamente em Higiene e 

Segurança no Trabalho, Apoio ao Idoso, Apoio à Criança, Inglês e Informática. 

Apoio sénior – Continuidade das atividades desenvolvidas no centro de convívio de Requeixo, de 

apoio à população sénior.  

Serviço Comunitário – Aceitação de prestação de serviço comunitário de cidadãos condenados por 

solicitação do Tribunal da Comarca do Baixo Vouga; 

Estágio-Curricular: Aceitação de três alunas estagiárias do curso de Gerontologia da Escola Superior 

de Saúde da Universidade de Aveiro. O estágio, que decorreu entre 16 de Fevereiro e 27 de Março 

em toda a Freguesia pretendeu dar continuidade ao trabalho desenvolvido por estudantes do 

mesmo curso que estagiaram anteriormente em Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. 

Recolha de sangue: Apoio na recolha de sangue realizada na freguesia, através da ADASMA, em 22 

de Fevereiro. 

Semana de férias da Páscoa: Dinamização, para as crianças da Freguesia, de atividades nas férias 

escolares da Páscoa. 

 

 

 

 

Requeixo: 

• Recuperação do Retiro de Salomão 

• Recuperação do Retiro na Rua da Alagoa 

• Construção muro e passeio rua S. Paio  

• Aplicação de mais suportes para baldes, vassouras e pás no cemitério de Requeixo 

• Marcação e sinalização de estradas em Requeixo 

• Reparação aqueduto rua S. Paio Requeixo 

• Regularização instalação elétrica Centro Social da Taipa  

• Instalação quadro informativo no cemitério de Requeixo 

• Cedência terra vegetal para obra do parque merendas de Requeixo 

 

 

Nª Sra de Fátima: 

• Reparação de aqueduto na Póvoa do Valado – Fonte do Cosme 

• Reparação de aqueduto na Rua do Linhar e colocação de grelhas metálicas 

 

 

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente 
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Nariz: 

• Cobertura poço parque merendas de Nariz  

• Aplicação manilhas em Verba 

Serviços comuns às três áreas geográficas: 

� Limpeza e manutenção de cemitérios; 

� Arranjo de caminhos rurais; 

� Limpeza e manutenção de fontes; 

� Limpeza de valetas; 

� 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 

• Manutenção do corrimão de plantas junto da Igreja de Nariz 

• Parque Recreativo e Cultural de Nariz 

• Cemitérios da freguesia 

 

� Parque de Merendas de Requeixo – Programa POLIS 

Acompanhamento dos trabalhos de requalificação do Parque de Merendas de Requeixo, ao 

abrigo do Programa Polis. 

 

 

 

 

� Disponibilização gratuita de espaços/edifícios da união de freguesias às associações e/ou 

demais entidades públicas/privadas quando requisitados para fins não lucrativos, designadamente: 

14 de fevereiro- Centro Social da Taipa: Torneio de Sueca organizado pelo Grupo Cultural e 

Recreativo da Taipa 

14 e 15 de fevereiro- Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Baile de Carnaval organizado 

pelo Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima 

16 de fevereiro- Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Ação de formação organizada pelo 

Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima 

21 de fevereiro- Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Noite de Fados organizada pela 

5- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas, 
desportivas e outras 
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Comissão de Festas em honra de Sta Teresinha 

07 de março - Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Conselho Pastoral da Paróquia de Nª 

Sra de Fátima 

18 e 23 de março- Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Ação de formação organizada 

pelo Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima 

21 de março- Centro Social da Taipa: Jantar Torneio de Sueca organizado pelo Grupo 

Cultural e Recreativo da Taipa 

20 de março- Centro Social de Requeixo: Festa da Primavera organizada pelo Grupo de 

Jovens de Requeixo 

28 e 29 de março- Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Aniversário da Associação Teatral 

de Fátima 

15 de abril- Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: Ação de formação organizada pelo 

Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima 

16 de abril- Centro Social de Requeixo: Associação Criadores Raça Marinhoa 

22 de abril- sala na sede da Junta de Freguesia: Associação Criadores Raça Marinhoa 

25 e 26 de abril- Salão polivalente de Nª Sra de Fátima: almoço de angariação de fundos 

organizado pelo Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima 

 

� Desporto – Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de: 

• Fitness/Aeróbica Requeixo e Nª Sra de Fátima 

• Zumba  

• Ginástica Sénior Requeixo  

• Ginástica adaptada Nariz 

• Judo Nª Sra de Fátima 

 

� Cultura – Continuidade na colaboração das atividades culturais, nas modalidades de: 

• Ensino de Música 

 

 

 

 

- Feira da saúde 

Em parceria com a Universidade de Aveiro e o Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima e o 

apoio do Centro Social e Paroquial S. Pedro de Nariz, a União de Freguesias promoveu a Feira da 

6- Outros assuntos 
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Saúde no dia 25 de Março das 10h00 às 17h00 no Parque de Merendas de Nariz com a seguinte 

programação: 

10h00 - Abertura com Sr. Presidente da Junta de Freguesia - Antero Santos 

10h30 - Aula de ginástica - Prof. Bárbara Lóios 

11h30 - Rastreios gratuitos (Peso, Glicémia, Visuais, Auditivos e Tensão Arterial) com a participação 

da Enf. Alice da Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima e a Escola de Infantes e Cadetes dos 

Bombeiros Novos 

12h30 - Almoço partilhado 

14h00 - Palestra sobre Polimedicação - Dr. Filipe Prazeres (Extensão de Saúde de Nariz) 

15h00 - Palestra GNR - Burlas a idosos 

16h30 - Encerramento da atividade com a Academia de Saberes de Aveiro 

 

- Processo n.º 0101201400302244 - execução fiscal para cobrança coerciva de dívida certa e 
exigível, proveniente do Instituto de Segurança Social - Aveiro em nome da extinta freguesia de 
Nariz: 

Contestação do processo junto dos serviços da Segurança social que se revelou infrutífera por já ter 

ultrapassado os limites de atuação do Centro Distrital de Segurança Social de Aveiro. Contestação 

junto do Ministro da Segurança Social e Secretário de Estado. 

No entanto, dá-se continuidade aos pagamentos mensais no valor de 1.147,69€ cada prestação, 

num total de 60 prestações.  

 

- Espaço do Cidadão 

Assinatura de protocolo para a instalação de espaço do cidadão em Nariz. 

 

 

 

Nª Sra de Fátima, 16 de Abril 2015  

 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

 

Antero Marques dos SantosAntero Marques dos SantosAntero Marques dos SantosAntero Marques dos Santos    

 

 


