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(Período do Outubro a Dezembro 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. 

Mais uma vez, e muito lamentavelmente nos cumpre informar a Assembleia de Freguesia 
que esta Junta de Freguesia ainda não recebeu qualquer verba da Câmara Municipal de 
Aveiro respeitante aos compromissos financeiros assumidos em anos anteriores perante as 
extintas freguesias de Requeixo, Nª Srª de Fátima e Nariz. 

Esta situação tem sido o grande entrave ao cumprimento e desenvolvimento das atividades 
ambicionadas por parte deste executivo para o ano de 2014. 

 

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

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 30 de dezembro 
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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, apoio logístico nas formações, entre 
outros serviços solicitados pelos cidadãos) 

- CTT – Posto de Correios de Requeixo 

 

- 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: 

Esta Junta de Freguesia solicitou o pagamento da dívida em prestações, tendo o Instituto de 
Segurança Social – Aveiro procedido à elaboração de um plano de pagamentos mensais, no valor 
de 1.147,69€ cada prestação, num total de 60 prestações. 

Não obstante, esta Junta de Freguesia solicitou a reabertura do processo, apresentando os 
devidos argumentos para a sua supressão ou, na impossibilidade, a atenuação especial de dívida. 

 

- Candidatura ao projeto de Modernização Administrativa das Freguesias – promovido pela 
ANAFRE, que ficará a custo zero para as freguesias.  
O Projeto de Modernização Administrativa das Freguesias norteia-se por objetivos de 
simplificação, eficiência e transparência, no sentido de habilitar as Juntas de Freguesia a 
prestarem melhores serviços aos cidadãos, com suporte nas novas tecnologias. 
 

- Criação de canal de comunicação eletrónico com nova designação para o executivo da união 
de freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz:  

            uniao-rfn@mail.telepac.pt 

- Criação de canal de comunicação eletrónico com nova designação para a Assembleia de 
Freguesia, da união de freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz:  

 af-rfn@mail.telepac.pt  

 

 

 

� 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; 

2- Saúde – Extensões de Saúde de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
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� 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 para a população da Freguesia: 

• Aulas de música – Inicio do ensino de aulas de música/instrumentais, tendo dado início 
em Outubro 2014, contando com a participação de 6 crianças 

• Dinamização de novas formações – Preconiza-se, para 2015, ministrar o curso de 
aplicação de produtos fitofarmacêuticos na freguesia, através de entidade formadora 
externa. 

• Projeção de novas ações de informática para início de 2015 – não financiado, aberto a 
toda a população 

• Conclusão do curso de informática – 50 horas, que decorreu no pólo de Nariz, com a 
participação de 15 formandos 

 
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; 

 
Medida Emprego-Inserção: Candidatura à medida “emprego-inserção”, para a colocação de três 
colaboradores nas funções de cantoneiro (1) e pedreiro (2), para serviços a executar nas três 
áreas geográficas da freguesia. 
 
Medida Estágio-Curricular: Candidatura à inserção de um estagiário (curricular) na freguesia, na 
área de Técnico de Multimédia, para apoio na conceção do site oficial da autarquia; 
 
Peditório Nacional: Colaboração com a Liga Portuguesa Contra o Cancro para a realização do seu 
Peditório Nacional, através de voluntários da freguesia; 
 
Recolhas de sangue: Recolhas de sangue realizadas na freguesia, através da ADASMA; 
 
Lembranças de Natal: No dia 11 de Dezembro, o Executivo da Junta de Freguesia procedeu à 
entrega de uma pequena e simbólica lembrança de Natal aos alunos das Escolas Básicas do 1º 
Ciclo e Jardim de Infância/Creche da Freguesia (Requeixo; Mamodeiro/Póvoa do Valado; Nariz) 
num total de 229 crianças. 
 
 
 

3- Social 
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Requeixo: 

• Construção de oito sepulturas perpétuas no cemitério S. Paio; 

• Reparação do sistema de esgotos das habitações sociais da Taipa; 

• Requalificação das cabines/EDP nos lugares do Carregal e Requeixo, pela EDP, após 
pedido da Junta de Freguesia; 

• Aplicação de manilhas no caminho da fonte da Cilha – Carregal. 

 
Nª Sra de Fátima: 

• Arranjo da Fonte do Cosme - Mamodeiro 

• Construção de valeta na Rua da Bica- Mamodeiro 

• Pedido de paragem de linha da Transdev em Póvoa do Valado, no seu circuito entre 
Aveiro-Mamodeiro 

• Diligências efetuadas junto da ADRA para a mudança de local de estação elevatória sita 
atualmente junto da Capela da Póvoa do Valado, para colocação abaixo da Rua da Fonte 
Velha; 

• Alisamento do campo de futebol do Barroca. 
 

 Nariz: 

• Reparação da porta do cemitério de Nariz 

• Alisamento do campo de futebol da Associação Desportiva de Nariz 

• Diligências efetuadas junto da Transdev para efetuar paragem do autocarro em Porto 

D`Ílhavo, no seu circuito entre Aveiro-Nariz. 

 
Serviços comuns às três áreas geográficas: 
� Limpeza e manutenção de cemitérios; 
� 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 

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente 
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� Apoio e encaminhamento, com e através das demais entidades competentes, a todas as 
solicitações dos cidadãos em consequência do mau tempo que se fez sentir sobretudo na 
manhã do dia 13/11/2014, com destaque para a queda de dois muros na Rua Direita, Póvoa do 
Valado, estando estes dois casos a ser alvo de negociações entre a Câmara Municipal de Aveiro, 
esta Junta de Freguesia e os proprietários dos terrenos, para resolução definitiva da ocorrência.                                                                                                             

� Diligências junto da MOVEAVEIRO no sentido de incluir horário intermédio no período 
da manhã no seu circuito da Linha 2 entre Aveiro – Póvoa do Valado – Mamodeiro – Carregal – 
Requeixo – Aveiro 

� Diligências junto da EDP no sentido de proceder-se à revisão de todos os pontos de 
iluminação pública existentes na freguesia, de forma a garantir uma boa iluminação em todas as 
áreas e respetiva eficiência energética. 

� Adesão ao Projecto ProNatura – promovido pela ANEFA (Associação Nacional de 
Empresas Florestais Agrícolas e do Ambiente), para a reflorestação de áreas ardidas e zonas 
degradadas, no sentido de a freguesia ser contemplada com a cedência de árvores (carvalhos 
americanos, castanheiros, azinheiras, cerejeiras bravas, faias, nogueiras, sobreiros e amieiros) 

� 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, e 
demais solicitações; 

� Hidroginástica – Colaboração na divulgação do projeto de hidroginástica, aberto a toda a 
população da união de freguesias de Requeixo, N. Sra Fátima e Nariz, tendo dado início 
em Outubro 2014, através da Piscina Sporting Clube de Aveiro, contando com a 
participação de 20 pessoas, de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz. 

� Continuidade das atividades desportivas, nas modalidades de: 

• Fitness/Aeróbica - Requeixo conta com a participação de 15 pessoas; 
         - Nª Sra de Fátima conta com a participação de 12 pessoas; 

• Zumba - Nª Sra de Fátima conta com a participação de 25 pessoas; 

• Ginástica Sénior – Requeixo conta com a participação de 17 pessoas; 
� Início da modalidade Ginástica adaptada em Nariz, que conta com a participação de 15 

pessoas; 
� Início da modalidade JUDO em Nª Sra de Fátima, sob a responsabilidade e gestão da 

Associação Cultural e Recreativa do Barroca e conta com a participação de 15 pessoas; 

 

5- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas, 
desportivas e outras 
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Durante o ano de 2014, das 28 atividades projetadas e apresentadas pelo executivo da freguesia 

de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz na sessão ordinária de Dezembro de 2013 da Assembleia 

de Freguesia, foram cumpridas 20 atividades, representando uma taxa de execução de 71 %.  

 

 

 

 

Finalizamos a presente comunicação desejando a todos os membros desta Assembleia de 
Freguesia e respetivas famílias, um Santo e Harmonioso Natal, e os mais sinceros votos para 
que 2015 seja um ano repleto de realizações pessoais e profissionais. 

 

 

Nª Sra de Fátima, 11 de Dezembro 2014  

 

 

 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

 

 

Antero Marques dos Santos 


