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(Período do Outubro de 2013 a Março 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 referenciado. 

Neste primeiro semestre apenas se procurou dar seguimento às atividades até então 
desenvolvidas nas três extintas Freguesias, procurando da melhor forma fazer o melhor 
possível para benefício do cidadão. 

Esta conjuntura da união é novidade pelo que foi necessário estabelecer novos métodos de 
trabalho para agilizar não só todos os processos administrativos como também as pequenas 
intervenções que foi possível realizar.  

Em termos financeiros não foi um semestre agradável, dado que não só a Freguesia se 
deparou com graves dificuldades económicas, como também o Município de Aveiro não 
estabeleceu ainda quaisquer contratos de Delegação de Competências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 30 de Abril 
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RELATÓRIO 

 

 

 

- Preenchimento 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); 

- Contabilidade Autárquica; 

- Tratamento de correspondência; 

- Atendimento ao público: 

� Atestados  

� Licenças de canídeos 

� Gestão do grupo de hidroginástica  

� Gestão dos grupos de ginástica 

� Apoio logístico nas formações 

� Preenchimento IRS – 1ª fase 

� CTT 

 

 

 

Limpeza: aquisição de parte dos produtos de limpeza e disponibilização de funcionária para a 
tarefa 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.  

 

1- Serviço Administrativo 

2- Saúde – Extensões de Saúde de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
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Projeto “Freguesia Solidária” – Aceitação de roupas, brinquedos usados e bens alimentares para 
distribuição pelas pessoas mais carenciadas da Freguesia; 

Rastreios – Apoio na promoção de rastreios visuais; 

Recolha de sangue – Apoio à recolha de sangue em Nariz e Nª Sra de Fátima;  

Piscina - Continuidade do projeto de hidroginástica com o grupo sénior da Freguesia nas piscinas 
do Sporting Clube de Aveiro todas a 3ª e 5ª feiras de manhã. Frequentam utentes de Nª Sra de 
Fátima e Requeixo; 

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

Passeio sénior – Organização de dois passeios sénior (Penela e Oliveira do Hospital); 

Estágio Universidade de Aveiro – Acolhimento, em parceria com a Câmara Municipal de Aveiro e 
a Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, de nove estudantes do curso de 
gerontologia. O grupo dos nove alunos foi dividido entre Nariz e Nª Sra de Fátima e promovem a 
aplicação de inquéritos à população idosa, bem como rastreios e consultas gerontológicas;    

Formação – Promoção de diversas ações de formação para a população da Freguesia: 
- Decoração de espaços (25h) - Janeiro – Proeducare 
- Cuidados de saúde da pessoa idosa (25h) – Fevereiro – Proeducare 
- Inglês iniciação (50h) – Março e Abril – CESASE 
- Informática iniciação (50h) – Março, Abril e Maio – Mutação. 

 

 

 

 

Requeixo 

Acabamento do passeio em pavê na Rua do Barreiro - Taipa 
Corte de árvores e reposição dos passeios na Rua do Barreiro - Taipa 
Arranjo do largo junto ao poço e à paragem do autocarro no Barreiro – Taipa 
Construção de muro e capeamento em chapa junto ao salão polivalente de Taipa  
Reposição telhas no abrigo da Rua da Alagoa - Taipa 
Arranjo de valeta em paralelo e aplicação de grelhas na Rua Central – Requeixo 
Remodelação de todo o sistema de abastecimento de água no cemitério de Requeixo 
Isolamento do teto dos WC Cemitério de Requeixo 
Novas plantações de diversas plantas junto à Igreja de Requeixo 
Reparação de candeeiros no átrio do Cemitério de Requeixo 
Reparação de passeio junto ao aqueduto na Rua das Rodas – Requeixo 
Aplicação de quadro informativo na capela de Requeixo  

 
 

3- Social 

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente 
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Nª Sra de Fátima 

Reposição de passeios em pavê danificados  
Arranjo do caminho da Fonte do Lugar  
Arranjo do telhado da Fonte do Lugar 
Colocação de grelhas de ferro 
Replantação dos canteiros junto à sede da Junta de Freguesia 
 

Nariz 

Arranjo de bancos de jardim 
Limpeza do Cruzeiro 
Isolamento da cobertura da cabine elétrica 
Correção e reposição de alguns passeios 
Remodelação de todo o sistema de abastecimento de água no cemitério de Nariz 

 
Comuns: 
Fontes 
� Limpeza e manutenção 

Ambiente 
� 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 

• 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 

 

 

 

 

Apoio nas seguintes atividades sociais, culturais, recreativas, religiosas e desportivas    

• 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Outubro – Grupo Cultural e Recreativo da Taipa – cedência 
da carrinha para transporte do teatro 

• 4 de Outubro – Clube Náutico e Desportivo de Requeixo - cedência do Centro Social de 
Requeixo para realização de festa de angariação de fundos 

• 4 de Outubro – Clube Náutico e Desportivo de Requeixo - cedência da carrinha para 
transporte para prova 

• 12 e 19 de Outubro – Associação Desportiva de Requeixo – cedência da carrinha para 

5- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas e 
desportivas  
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transporte para jogo 

• 20 de Outubro – Centro Social e Paroquial Nª Sra de Fátima – cedência do salão 
polivalente de Nª Sra de Fátima para o Festival de Sopas 

• 26 de Outubro – Associação Teatral de Fátima – cedência do salão polivalente de Nª Sra 
de Fátima para comemoração do aniversário 

• 17 de Outubro – Paróquia de Nª Sra de Fátima -  cedência do salão polivalente de Nª Sra 
de Fátima para o Magusto 

• 2 de Novembro – Comissão de Festas de Sto Amaro Requeixo- cedência do Centro Social 
de Requeixo para realização de festa de angariação de fundos 

• 2, 16 e 23 de Novembro – Associação Desportiva de Requeixo - cedência da carrinha para 
transporte para jogo 

• 5, 6, 12, 13, 19, 20, 22, 23, 26, 27 e 30 de Novembro – Grupo Cultural e Recreativo da 
Taipa – cedência da carrinha para transporte do teatro 

• 15 de Novembro – Grupo Cultural e Recreativo da Taipa – cedência da carrinha para 
concerto de música 

• 21 de Novembro - Clube Náutico e Desportivo de Requeixo - cedência da carrinha para 
transporte de barco 

• 29 Novembro e 06 de Dezembro – Escola Primária de Requeixo – cedência do salão 
polivalente para ensaios para a festa de Natal 

• 3, 7, 11 e 14 de Dezembro - Grupo Cultural e Recreativo da Taipa – cedência da carrinha 
para transporte do teatro 

• 7 de Dezembro – Grupo Cultural e Recreativo da Taipa – cedência do centro social de 
Requeixo para teatro 

• 13 de Dezembro – Escola Primária de Requeixo – cedência do centro social de Requeixo 
para Festa de Natal 

• 14 de Dezembro - Clube Náutico e Desportivo de Requeixo - cedência da carrinha para 
prova 

• 15 de Dezembro - Paróquia de Nª Sra de Fátima -  cedência do salão polivalente de Nª Sra 
de Fátima para festa da catequese 

• 14 e 15 de Dezembro – Clube Náutico e Desportivo de Requeixo – cedência do Centro 
Social de Requeixo para Festa de Natal 

• 20 de Dezembro – Grupo de Jovens de Requeixo – cedência do centro social de Requeixo 
para  festa de angariação de fundos 

• 22 de Dezembro - Grupo Recreativo e Cultural do Barroca - cedência do salão polivalente 
de Nª Sra de Fátima para jantar de Natal 

• 11 de Janeiro – Grupo Recreativo e Cultural do Barroca - cedência do salão polivalente de 
Nª Sra de Fátima para promoção de aula de zumba  

• 11 de Janeiro  – Associação Teatral de Fátima - cedência do Centro Social de Requeixo 
para realização de peça de teatro 

• 12 de Janeiro – Grupo Cultural e Recreativo da Taipa – cedência do salão polivalente de 
Nª Sra de Fátima para apresentação de peça de teatro 

• 18 e 19 de Janeiro – Comissão de Festas de Sto Amaro – cedência do centro social de 
Requeixo para festa 

• 30 Janeiro – Associação de criadores da raça marinhoa – cedência do centro social de 
Requeixo para sessão de esclarecimentos 

• 23 de Fevereiro – ADASMA  – cedência do salão polivalente de Nª Sra de Fátima para 
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recolha de sangue 

• 28 de Fevereiro – Centro Social e Paroquial Nª Sra de Fátima – cedência do salão 
polivalente de Nª Sra de Fátima para atividade do grupo Artes de Coração 

• Março – Quinta de Medela – cedência de instalações em Nariz e Nª Sra de Fátima para 
apoio aos agricultores 

• 01 de Março – Escoteiros de Aveiro Grupo de 249 – cedência do Centro Social de 
Requeixo para realização de Baile de Carnaval de angariação de fundos 

• 16 de Março – Paróquia de Nª Sra de Fátima – cedência do salão polivalente de Nª Sra de 
Fátima para encontro de coros 

• 22 de Março – Grupo de Jovens de Requeixo – cedência do centro social de Requeixo 
para baile da Primavera 

• 29 e 30 de Março- Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima – cedência do salão 
polivalente de Nª Sra de Fátima para realização de almoço convívio 
 

 

 

� Designação da Freguesia 

Na última sessão de Assembleia de Freguesia ficou pendente a questão da designação da atual 
Freguesia. De acordo com o disposto no nº 1, artigo 3º da Lei 11-A/2013 de 28 de Janeiro “são 
criadas as freguesias constantes das colunas B e C do anexo I da presente lei que dela faz parte 
integrante”. Das referidas colunas consta a seguinte designação “Requeixo, Nª Sra de Fátima e 
Nariz”, não sendo mencionada “União das Freguesias de” sendo que noutros municípios é 
mencionada a “União de Freguesias”. Posto isto, entendeu-se por bem utilizar a designação 
“Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz”. 

Uma vez suscitada a dúvida contactou este Executivo a CCDR Centro – Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, que nos prestou o seguinte 
esclarecimento: 

“Quanto à nova designação da Freguesia, cumpre esclarecer que (…) a designação jurídica da 
nova Freguesia é “União das Freguesias de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz” (…). O 
Despacho n.º 11540/2013 (…) de 5 de setembro de 2013 prevê a designação simplificada 
“Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz” (…) para efeitos de compatibilização com as bases de 
dados, ferramentas informáticas e sistemas de informação dos serviços e organismos públicos 
tutelados pelos signatários do referido despacho. (…)”. 

Deste parecer emitido pela Diretora de Serviços de Apoio Jurídico e à Administração Local, Dra 
Maria José L. Castanheira Neves, depreende-se que a designação oficial da Freguesia é “União 
das Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz”, podendo ser também utilizada a fórmula 
breve “Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz”.  

� Transporte escolar Requeixo 

Dando seguimento ao que tem sido a prática comum em Requeixo, deu este Executivo 
continuidade ao transporte escolar das crianças do ensino básico em Requeixo. No entanto, 
importa esclarecer os meandros deste transporte escolar.  

Aquando do encerramento das escolas do primeiro ciclo da Taipa e do Carregal, ficou a Câmara 

6- Outros assuntos 
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Municipal de Aveiro obrigada a realizar o transporte escolar das crianças do 1º ciclo até que 
estas concluíssem o seu percurso escolar no ensino primário. Ou seja, a Câmara teve a 
obrigação de efetuar o transporte pelo período de 4 anos e apenas às crianças do 1º ciclo. Este 
período está há muito ultrapassado. Entretanto o Município transferiu essa competência para a 
extinta Junta de Freguesia de Requeixo que deu continuidade ao transporte e recebia uma 
transferência mensal do Município para o efeito. A última transferência foi efetuada em 
Outubro de 2013. A verba total foi concedida em 10 prestações mensais sendo que o Protocolo 
de Delegação de Competências caducou em 31/12/2013, data a partir da qual a Freguesia 
deixou formalmente de ter a obrigação do transporte escolar das crianças do 1º ciclo. 

Viu-se ainda a Freguesia perante a dificuldade de não ter meios de executar o transporte pelo 
facto de o autocarro que o fazia ter sido doado a uma Associação local pelo anterior Presidente 
da Junta de Freguesia de Requeixo. Perante esta situação o atual Executivo de imediato 
recorreu aos serviços da empresa Alquetur- Viagens e Transportes L.da que assegurou o 
transporte nos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2013 e Janeiro e Fevereiro de 
2014. Entretanto o Executivo solicitou o apoio da Câmara Municipal de Aveiro que, 
excecionalmente, apoiará financeiramente o transporte escolar até ao final do ano letivo 
2013/2014, data a partir da qual ambas as Autarquias (Freguesia e Município) não assegurarão 
o transporte escolar em Requeixo. 

� Posto farmacêutico 

Diligenciou-se junto do INFARMED, com parecer favorável do Município de Aveiro – Serviço de 
Ação Social e Saúde Pública, implantação de Posto farmacêutico em Requeixo. 

O INFARMED acusou a receção do pedido em 14/02/2014 dando a conhecer que “…no âmbito 
das suas competências legalmente estatuídas, se encontra a validar a possibilidade de abertura 
de concursos públicos para a instalação de novos postos farmacêuticos, tendo em conta as 
carências de cobertura farmacêutica nacional e atual situação do país.”  

� Acidente de viação carrinha Mercedes Vito e atrelado  

Foi este Executivo recentemente surpreendido pela Companhia de Seguros Tranquilidade, 
companhia que detém o seguro automóvel da carrinha Mercedes Vito da propriedade da 
Freguesia, pela informação de que a dita Companhia não se responsabiliza por acidente de viação 
ocorrido em Abril de 2013 na A25 por alegadamente transportar carga mal acondicionada que 
terá originado o acidente. 

Apurados os factos, concluiu-se que o condutor é membro de uma Associação local que alega ter 
comunicado o sucedido ao Presidente de junta de freguesia em funções naquela data. No 
entanto, este acidente de viação nunca foi formalmente comunicado à companhia de seguros 
sendo que o lesado, uma condutora espanhola, acionou o seu seguro automóvel. 

O ponto de situação atual é que o atual Executivo solicitou formalmente mais informações sobre 
o desfecho à companhia de seguros Tranquilidade que ainda aguardamos. Das diversas 
informações trocadas informalmente com a companhia, prevê-se a responsabilidade do 
pagamento do arranjo do automóvel espanhol danificado. 

� Coimas IMTT 

É importante que esta Assembleia conheça a situação financeira da Autarquia, mas também o 
que a origina. Neste momento temos em mãos graves problemas financeiros que conduzem a 
que a Autarquia tenha dívidas de longo prazo. As dívidas existentes têm vindo a ser saneadas 



 
 
 
 

 

Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

Município de Aveiro 

8 
 

pontualmente tendo este Executivo chegado a acordos de pagamento com os fornecedores em 
causa. A agravar esta situação está o facto de à extinta Junta de Freguesia de Requeixo terem sido 
aplicadas coimas pelo IMTT que, de momento, se estão a pagar em prestações. Estas coimas, 
num total de €5408,45 (cinco mil, quatrocentos e oito euros e quarenta e cinco cêntimos) dizem 
respeito ao transporte escolar em Requeixo designadamente pela falta de condições do veículo 
para o serviço, ausência de auxiliar e falta de carta de condução válida para o efeito do condutor 
Sesnando Alves dos Reis, identificado pelas autoridades. Estas coimas foram aplicadas em 2012 e 
nunca foram contestadas oficialmente. Veio já este novo Executivo, findo todos os prazos de 
contestação, solicitar ao IMTT o pagamento em prestações que foi deferido. 

� Agradecimento público 

Nesta comunicação entende-se por bem que fique registado o reconhecimento público de 
agradecimento à senhora Isabel Barros Parente. Aquando da receção do grupo de estudantes da 
Universidade de Aveiro a senhora Dª Isabel Parente prontificou-se de imediato a colaborar no 
que fosse necessário. A sua ajuda e disponibilidade foram fundamentais para o decorrer do 
estágio em Nariz. Aqui expresso os meus profundos agradecimentos, esperando desde já contar 
com a sua disponibilidade para colaborar em projetos futuros. 

 

Nª Sra de Fátima, 17 de Abril de 2014  

O Presidente, 

 

 

(Antero Marques dos Santos) 

 


