Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
Município de Aveiro

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de
Assembleia de Freguesia a 30 de setembro

(Período do Julho a Setembro 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.
Sublinha-se que, à semelhança dos últimos trimestres, ainda não foi possível à Câmara
Municipal de Aveiro cumprir com os compromissos financeiros assumidos em anos
anteriores perante as extintas freguesias de Requeixo, Nª Srª de Fátima e Nariz, que se
reflete negativamente nas atividades a executar por parte deste executivo.

RELATÓRIO

1- Serviço Administrativo

- 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;
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- 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:


Atestados



Licenças de canídeos



Gestão do grupo de hidroginástica



Gestão dos grupos de ginástica



Apoio logístico nas formações



CTT –Posto de Correios de Requeixo

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

Extensão de Saúde de Nª Sra de Fátima
Foram efetuados os esforços possíveis por parte deste executivo para a resolução do problema
da reabertura da extensão de saúde de Nª Srª de Fátima, cuja decisão final da competência dos
respetivos serviços da Autoridade Regional de Saúde-Centro, resume-se à partilha dos médicos que
servirão a população de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, com as consultas do dia repartidas
entre as três áreas geográficas e as consultas/serviços “de especialidade” (planeamento
familiar/saúde materna) concentrados na sede de Nª Sra de Fátima, por ser considerado o local
de proximidade entre as localidades mais distantes.

3- Social
Projeto “Freguesia Solidária” – Aceitação de roupas, brinquedos usados e bens alimentares para
distribuição pelas pessoas mais carenciadas da Freguesia;
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Rastreios – Apoio na promoção de rastreio visual do Instituto Clínico de Oftalmologia;
Piscina – Continuidade do projeto de hidroginástica, aberto a toda a população da união de
freguesias de Requeixo, N. Sra Fátima e Nariz, com inicio em Outubro 2014.
Praia 2014 – Organização de deslocações à praia da Barra, com destaque para população sénior
da freguesia
Formação – Promoção de ações de formação para a população da Freguesia:
- Informática/Processador de Texto (50h) – Inicia em Setembro 2014 – Empresa Mutação.
- Aulas de música – Inicia em Outubro
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;
Apoio às corporações de bombeiros da cidade de Aveiro – Dinamização de almoço-convívio de
angariação de fundos para os bombeiros novos e bombeiros velhos de Aveiro, para apoio à
aquisição de equipamentos de proteção individual e de apoio logístico, realizado no dia 10 de
Agosto de 2014, cuja receita totalizou o montante de 1010,00€, entretanto entregues às
corporações respetivas.
Transporte escolar – Diligências efetuadas junto da Câmara Municipal de Aveiro para a
continuidade do serviço de transporte escolar para os alunos do Jardim de Infância e 1º ciclo de
Requeixo.
Protocolos Educação/Pessoal Não-docente – Deliberação favorável do executivo desta autarquia
à celebração de protocolo de delegação de competências, entre a Câmara Municipal de Aveiro e
esta freguesia, em matéria de educação/pessoal não-docente, para a colocação de duas auxiliares
de educação no jardim de Infância de Requeixo e Nariz, respetivamente.
Medida Emprego-Inserção: Candidatura à medida “emprego-inserção”, para a colocação de um
colaborador nas funções de cantoneiro de limpeza/manobrador de máquinas agrícolas, para
serviços a executar nas três áreas geográficas da freguesia.

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente

Requeixo:

•

Colocação de tampa em betão no passeio da “Casa do Sol Poente”

•

Pintura do exterior da habitação social n.º 1 – Costa do Meio
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•

Pintura da frente do armazém de Requeixo

•

Limpeza do terreno sito na zona traseira aos edifícios “armazém” e “habitações sociais da
Costa do Meio”

•

Conclusão da pintura do Centro Social de Requeixo e dos gradeamentos em tubo
galvanizado

•

Limpeza do terreno contíguo à residência paroquial (Propriedade da CMA)

•

Desmantelamento da cobertura do recinto da Pateira, ao abrigo do Progama Polis,
aproveitando-se todo o material que se encontra em estado razoável, encontrando-se
armazenado no armazém de Requeixo

•

Limpeza de fontes e valetas de Requeixo

•

Construção do muro na Rua da Ponte, com 90 mts lineares por 1,80 mts de altura, com
blocos de 28 (pilares de travação de 5 em 5mts para o devido travamento e viga de
coroamento)

Nª Sra de Fátima:

•

Limpeza de valetas

•

Limpeza do cemitério

•

Ligação da energia elétrica dos WC`s junto da capela da Póvoa do Valado

•

Arranjo da Rua da Arrôta e tapamento de buracos

Nariz:

•

Corte de relva e limpeza de parque de merendas de Nariz

•

Pintura dos muros, interiores e exteriores, do cemitério de Nariz

•

Pintura da fonte costeira e lavagem do telhado

•

Limpeza de valetas na Rua do Ramalheiro e Rua das Quintas

Serviços comuns às três áreas geográficas:





Limpeza e manutenção de cemitérios
Limpeza e manutenção de fontes
Limpeza de valetas
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•
•
•
•
•
•
•

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

5- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas,
desportivas e outras
•
Disponibilização gratuita de espaços/edifícios da união de freguesias às associações e/ou
demais entidades públicas/privadas quando requisitados para fins não lucrativos
•
Apoio às comissões de festas no licenciamento de festividades
•
Cedência, a título provisório, de espaço para albergar as peças do Museu Etnográfico de
Requeixo, colocadas no edifício da antiga escola primária da Taipa, e diligências efetuadas
junto da Câmara Municipal de Aveiro para a cedência de novo edifício para a continuidade das
atividades promovidas pelo Grupo Animador e Cultural Etnográfico de Requeixo, com
destaque para a dinamização do Museu Etnográfico de Requeixo.

6- Outros assuntos


Processo referente à utilização de gasóleo agrícola

Processo de contraordenação referente à utilização de gasóleo agrícola em nome da extinta
freguesia de Requeixo:
Autoridade Tributária e Aduaneira notificou a atual junta de freguesia ao pagamento de
coima no valor de 375,00€ - (trezentos e setenta e cinco euros).



Postos públicos PT

Foram instalados dois postos públicos de acesso a telefone em Nariz e Verba, aguardando-se
agendamento de igual colocação em Nª Sra de Fátima (Póvoa do Valado e Mamodeiro)



Parque de Merendas de Requeixo – Programa POLIS

Estão a decorrer os trabalhos de requalificação do Parque de Merendas de Requeixo, ao abrigo
do Programa Polis.
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VOTO DE AGRADECIMENTO

Srª Carminda Marques Ferreira Ribeiro, natural de Nariz e atualmente
residente na Rua do Roque nº11 Palhaça, doou a esta Junta de Freguesia a
sepultura nº 5 do talhão A do cemitério da 2ª fase de Nariz, ao que este
executivo vem agradecer e enaltecer publicamente a sua doação.

Nª Sra de Fátima, 19 de Setembro 2014
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