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(Período de Julho a Setembro de 2016) 

 

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. 

Desta comunicação destaca-se publicação do sítio web da União de Freguesias em www.uniao-
rfn.pt 

 

----------------------------------------------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); 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 29 de Setembro 

 

1- Serviço Administrativo 
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- Contabilidade Autárquica; 

- Tratamento de correspondência; 

- Atualização da base de dados eleitoral/SIGRE; 

- Atendimento ao público; 

- CTT – Posto de Correios de Requeixo; 

- Apresentações quinzenais de todos os desempregados da Freguesia; 

- Dinamização da página do facebook da União de Freguesias com informações diversas (eventos, 
notícias, ofertas de emprego, editais); 

- Colaboração com a Equipa de Intervenção Direta das Florinhas do Vouga – sessões de 
esclarecimento/apoio mensais nos três polos da Freguesia; 

- Apoio na instrução de processos de Festividades e outros divertimentos públicos; 

- Divulgação e dinamização da página web da Freguesia. 

 

 

 

� 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 – Apoio logístico e disponibilização de sala de formação para curso de aplicação de 
produtos fitofarmacêuticos através do IEFP (vocacionado para ativos empregados) e do Ministério 
da Agricultura (idade superior a 65 anos). 

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. 

 

 

 

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

3- Social 
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Requeixo: 
 
- Requalificação da Fonte Pinheiro (Taipa) 
-Travamento de água e respetiva retirada do tapume na Pateira de Requeixo em colaboração com 
APA e União de Freguesias Recardães e Espinhel 
- Pintura interior da Extensão de Saúde de Requeixo 
- Aterro do terreno adjacente ao Parque de Merendas Carregal 
- Abertura de caminho na Fonte do Pano (Carregal) 
 
Nª Sra de Fátima: 
 
- Aplicação de 100m de tubo nervurado em vala em Mamodeiro 
- Construção de valeta na Rua da Cafelada em Mamodeiro 
- Reparação de caleiras, pintura interior do alçado lateral direito e pintura exterior parcial do alçado 
lateral direito do Polivalente de Nª Sra de Fátima 
- Construção de abrigo para forno comunitário na Póvoa do Valado 
- Pintura do Coreto da Póvoa do Valado e reparação de tanque adjacente 
- Reparação da pia da Fonte do Cosme (Póvoa do Valado) 
 
Nariz: 
 
- Construção de fundações no Cemitério de Nariz  
- Início do trabalho de cobertura junto da Capela mortuária do Cemitério de Nariz 
- Cedência de material para o campo de futebol do Porto d' Ílhavo 
- Construção de tanquilha em Verba 

 

Serviços comuns às três áreas geográficas: 

� Limpeza e manutenção de fontes; 

� Limpeza e manutenção de cemitérios; 

� 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 

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente 
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• Parque Recreativo e Cultural de Nariz 

• Cemitérios da Freguesia 

 

 

 

� 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 – Sala de reuniões Nariz (Junta de Freguesia) – Audição dos alunos da Escola de 
Música de Nª Sra de Fátima 

14 de Julho – Sala de reuniões Nª Sra de Fátima (Junta de Freguesia) – Reunião pública 
Executivo CMA 

19 de Julho – vacinação anti-rábica 

20 de Julho – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CPS NS Fátima – Baile da Rosa 

31 de Julho – Parque de Merendas de Nariz – almoço de família  

25 de Setembro – salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia de Nª Sra de Fátima – 
Receção do novo pároco 

25 de Setembro – edifício JF em Nª Sra de Fátima: Adasma – Recolha de sangue 

27 de Setembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima – Ação de 
sensibilização “Saúde infantil” 

 
� 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 
 
 

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

• Ensino de Música 

5- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas, 
desportivas e outras 
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- Extensões de Saúde de Nariz e de Nª Sra de Fátima 
 
Com a saída do Dr. Filipe Prazeres no início do mês de Setembro foram afetados os serviços das 
Extensões de Saúde de Nariz e de Nª Sra de Fátima. O médico foi substituído por outro clínico. 
Em Nariz os horários de atendimento médico foram alterados e em Nª Sra de Fátima foram 
suprimidos, embora se continue a assegurar em Nª Sra de Fátima o atendimento para serviços de 
enfermagem. 
O Executivo da União de Freguesias contactou de imediato o Aces em Coimbra para manifestar o 
seu descontentamento com a situação, solicitando uma reunião. Esta reunião não chegou a 
concretizar-se e, formalmente, não foram prestados quaisquer esclarecimentos à União de 
Freguesias. 
 
 
- Página web 
 
Está finalmente operacional a página web da União de Freguesias em www.uniao-rfn.pt. Esta é 
mais uma importante ferramenta para dar a conhecer a nossa Freguesia associada à página de 
Facebook oficial https://www.facebook.com/Freg.RNsrFN/.  
Embora a sua construção ainda não esteja totalmente concluída, a página está a ganhar forma e 
pretende-se que seja uma página dinâmica para, em conjunto com a página de Facebook, prestar 
as mais variadas informações de utilidade pública designadamente a nível de emprego, formação e 
cultura, entre outros. 
 
 

Nª Sra de Fátima, 23 de Setembro de 2016  

O Presidente da Junta de Freguesia, 

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

 

6- Outros assuntos 


