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(Período de maio e junho de 2020) 

 

Ex.mo Sr. 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 Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz no período supra 
mencionado. 

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

 

 

 

- Preenchimento mensal em suporte informático de toda a informação solicitada pela DGAL 
(Direção Geral das Autarquias Locais) na aplicação SISAL (Sistema de Informação para o Subsetor da 
Administração Local) e SinPocal Centro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais):  

- 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; 

- Contabilidade Autárquica; 

- Tratamento de correspondência; 

- Atendimento ao público; 

- CTT – Posto de Correios de Requeixo; 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 29 de junho 
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- Postos PagAqui; 

- Dinamização da página do facebook e página Web da Freguesia com informações diversas 
(eventos, notícias, ofertas de emprego, editais); 

- Dinamização do Espaço Cidadão; 

- Apoio no preenchimento do Modelo 3 de IRS. 

 

 

- 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. 

 

 
 

 Finalização da requalificação do Polidesportivo de Nariz 

 Requalificação do Largo de Festas de Mamodeiro 

 Requalificação de habitação social da Junta de Freguesia 

 Requalificação do Largo do Cruzeiro em Verba 

 Limpeza e vedação de espaço público junto à ponte da Vessada 

 Alargamento da bifurcação da Rua das Caves com a Rua da Barroca na Póvoa do valado 

 Alargamento da Rua de S. Paio em Requeixo 

 Conclusão da requalificação interior do Cemitério de Nariz  

 Beneficiação de talhão no Cemitério do Viso 

 Construção de valeta e passeio na Rua da Lavoura e Rua das Rodas em Requeixo 

 Requalificação da Fonte da Costeira em Nariz 

 Início da requalificação do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima 

 Conclusão do Parque de Lazer de Requeixo 

 Início dos procedimentos para abertura de concurso para requalificação do polidesportivo 

de Nª Sª de Fátima 

 Início da requalificação da ponte de Requeixo por parte da CMA 

 Requalificação da ponte de Ferro na Taipa por parte de IP 

2- Social 

3- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente 
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 Travamento da água do rio em Requeixo (manutenção do nível e apoio à pista de 

abastecimento para efeito de incêndios) 

 Pavimentação por parte da CMA: 
- Requeixo (Rua do Paraíso) 

 

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 

 Cemitérios da Freguesia 
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- Informação Financeira 

 
- Covid-19 

À semelhança de outras entidades, a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
procedeu à desinfeção das áreas envolventes de locais públicos da Freguesia em sítios com 
previsível acumulação de pessoas, designadamente: 

- mini mercados 
- padarias / pastelarias 
- talhos 
- edifícios públicos 
- multibancos 
- lares / centros sociais 
- paragens de autocarro / automotora 

Consciente da relevância do seu papel social, a Junta de Freguesia respondeu ao apelo de três 
instituições de saúde. O Equipamento de Proteção Individual (EPI) angariado foi entregue no 
Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Centro de Saúde de Aveiro e Extensão de Saúde de Nª Sra de 
Fátima (onde temporariamente funcionam Extensões de Saúde de Requeixo e de Nariz). 

Consciente ainda da sua responsabilidade social e do seu importante desempenho no âmbito da 
pandemia, a Junta de Freguesia distribuiu "kits" simbólicos de EPI's (Equipamento de Proteção 
Individual) a residentes da Freguesia.  Foi priorizada a entrega a cidadãos pertencentes aos grupos 
de risco, desde que devidamente comprovado.  

4- Outros assuntos 
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De acordo com as orientações da DGS - Direção Geral de Saúde, os grupos de risco são compostos 
por pessoas com: 

- idade superior a 65 anos 
- doenças crónicas como: doenças cardiovasculares, diabetes, doença crónica respiratória, 
hipertensão, doença oncológica 
- sistema imunitário comprometido como doentes: tratamentos de quimioterapia, tratamentos 
para doenças autoimunes , infeção VIH/sida 

A entrega foi feita também a desempregados ou pessoas que, no âmbito da pandemia, tenham 
visto diminuir a sua fonte de rendimentos. 

Foram ainda contempladas as instituições que dão um precioso apoio às famílias da nossa 
Freguesia. Ofertou-se diversos equipamentos de EPI.  

A Junta de Freguesia apoiou o comércio local.  No total foram apoiados cerca de meia centena de 
comerciantes locais que habitualmente têm contacto direto com os seus clientes. 

Rui Santos, licenciado em Serviço Social, prestou serviços de apoio social à nossa Freguesia em 
regime de voluntariado. Foram desenvolvidas ações no âmbito social com o objetivo de 
encaminhar as situações para os Técnicos e/ou entidades competentes.  

 

- Saúde 

Os serviços de saúde da Freguesia encontram-se temporariamente concentrados na Extensão de 
Saúde de Nª Sra de Fátima. No início da pandemia privilegiaram-se contactos não presenciais e 
agendamento programado para os serviços mínimos instituídos.  

A Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima continuará a concentrar os serviços presenciais desta 
freguesia juntamente com as estruturas de Requeixo e Nariz. A situação ainda não tem data 
marcada para o regresso à normalidade. 

 

- Oferta Navigator 

Numa parceria com a Junta de Freguesia a Navigator ofereceu resmas de papel às crianças do 
primeiro ciclo das escolas da Freguesia. Aqui se expressa o agradecimento por esta iniciativa. 

 

- Dia Mundial da Criança 

Este ano não foi possível à Junta de Freguesia mimar as crianças da forma que se gostaria. 
Entregou-se a todos os meninos dos estabelecimentos escolares da Freguesia uma pequena 
lembrança comemorativa deste dia. Tratou-se de panamá com viseira para que as nossas crianças 
possam ficar mais protegidas. 
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- Reabilitação da Ponte de Requeixo 

Teve início a reabilitação da Ponte de Requeixo que faz a ligação desta povoação a Óis da Ribeira. 
Um investimento da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) de 97.744,72€, a cargo da empresa 
Lourizela Terraplanagens, Lda., que visa o reforço das fundações dos pilares.  
Será realizada a qualificação geral desta Ponte, com a reaplicação da calçada, pintura e introdução 
de sinalização de trânsito, com o objetivo de aumentar o conforto e segurança de peões e 
automobilistas. 

 

- Boletim 

Edição do segundo número do Boletim Semestral da Freguesia. 

 
 
 
Nª Sra de Fátima, 22 de junho de 2020  

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Miguel António Costa da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


