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 29 de Setembro

(Período de Julho a Setembro de 2015)

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.
Informa-se que se mantém a situação do incumprimento do Município de Aveiro respeitante
aos compromissos financeiros assumidos em anos anteriores perante as extintas freguesias de
Requeixo, Nª Srª de Fátima e Nariz. No entanto realça-se que em 01 de Setembro do corrente
foi comunicado oficialmente ao Município de Aveiro a aprovação do Programa de Ajustamento
Municipal (PAM) do Fundo de Apoio Municipal (FAM) para o Município de Aveiro. Sendo esta a
etapa final, estimamos que os pagamentos às Juntas de Freguesia incluindo a de Requeixo, Nª
Sra de Fátima e Nariz sejam efetuados até ao final do ano de 2015.

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

Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
Município de Aveiro
- 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;
- Atualização da base de dados eleitoral/SIGRE;
- Atendimento ao público;
- CTT – Posto de Correios de Requeixo;
- Apoio ao GIP – Gabinete de Inserção Profissional (divulgação e encaminhamento para ofertas de
emprego e/ou formação);
- Desde Agosto – 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.

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.

3- Social
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.
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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;

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente

Requeixo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparação de valeta da Rua da Lavoura
Construção de valeta na Rua da Cancelada
Recuperação da Habitação Social nº 2 em Requeixo e consequente aluguer
Travamento da água da pateira em colaboração com a União de Freguesias de Recardães e
Espinhel após autorização da APA
Limpeza do parque das Arrôtas
Reparações no polidesportivo do Carregal
Manutenção fonte da Sanguinheira - Carregal
Reparação da nascente da fonte de S. Paulus - Taipa

Nª Sra de Fátima:
•

Colocação de manilhas na Rua da Fonte Velha

Nariz:
•
•
•
•
•

Limpeza e reparação de fonte da alfaiata
Colocação de manilhas na Rua da Gândara
Colocação de grelha na Rua da Sobreirinha
Limpeza e manutenção do parque “Mostardinha”
Limpeza e reparação da fonte do Martins

Serviços comuns às três áreas geográficas:


Limpeza e manutenção de cemitérios;



Limpeza e manutenção de caminhos rurais;



Limpeza e manutenção de fontes;



Limpeza de valetas;



Serviços de jardinagem:
•

Largo da Igreja - Requeixo

•

Largo da Igreja - Nª Sra de Fátima
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•

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, designadamente:
01 de julho – salão de reuniões Nariz e Parque de Merendas de Nariz para encontro de
funionários CTT
03 de julho – salão polivalente Nª Sra de Fátima: Festa de final de ano CSP NS Fátima
04 e 05 de julho – salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Noites de Fátima)
20 de julho – salão polivalente Nª Sra de Fátima: Academia de Saberes
21 de setembro – salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Ação de
sensibilização “Demência- desafios ao cuidador”)
22 de setembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Ação de
sensibilização)
27 de setembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: ADASMA – recolha de sangue
28 de setembro - salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP NS Fátima (Ação de sensibilização
“Os riscos da automedicação”)


Desporto – Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de:
• Fitness/Aeróbica Nª Sra de Fátima
• Zumba 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
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6- Outros assuntos

- Vacinação antirrábica
Apoio na divulgação e logística da vacinação antirrábica nas três extintas freguesias.
- Projeto de modernização ANAFRE- PROJECTO Nº 37589 – 01/SAMA/2012
O Projeto de Modernização Administrativa das Freguesias promovido pela ANAFRE norteia-se por
objetivos de simplificação, eficiência e transparência, no sentido de habilitar as Juntas de Freguesia
a prestarem melhores serviços aos cidadãos.
O Projeto permite a conjugação de imperativos de eficácia e eficiência para com os utentes, através
da criação de uma nova estrutura de gestão de processos informáticos e a promoção da
interatividade entre os serviços prestados e os utentes. Desta forma será possível às Juntas de
Freguesia aumentarem a qualidade dos serviços públicos numa lógica de modernidade e
transparência, através da redução de custos, simplificação, desburocratização e racionalização de
processos, com recurso ao uso intensivo das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).
Além da disponibilização de serviços on-line, numa perspetiva de self-service, este Projeto prevê
ainda a gestão documental / arquivo digital. Os serviços a disponibilizar on-line aos cidadãos
permitirão às Juntas de Freguesia, dispor de uma solução de atendimento/resposta on-line, numa
lógica do sistema de Balcão Único, o que garante maior eficácia/eficiência nas respostas, assim
como, potencia uma redução nos custos de atendimento.
OBJETIVOS:
• Reestruturar as infraestruturas tecnológicas das Juntas de Freguesia;
• Redução de custos operacionais;
• Maximizar as comunicações de uma forma geral;
• A manutenção dos sistemas;
• Hardware através da integração dos diversos sistemas de comunicação.
• Capacitação interna das Juntas de Freguesias
COMPONENTES :
CONJUNTO DE SERVIÇOS ON-LINE:
Disponibilizados em modelo de self-service;
Submissão de pedidos à Junta e consulta on-line do estado dos pedidos;
Encaminhamento imediato dos pedidos;
Recolha e consulta de informação.
PLATAFORMA WEB PARA INTERNET E INTRANET:
Site internet e site intranet da Junta de Freguesia;
Suporta e agrega os serviços on-line;
Gestão da informação disponibilizada on-line na Internet e na Intranet;
Potencia a colaboração entre os funcionários da Junta de Freguesia;
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Potencia a colaboração entre os cidadãos (fregueses) e Junta de Freguesia.
PLATAFORMA DE GESTÃO DOCUMENTAL:
Suporta o arquivo de documentos digitais;
Permite a consulta on-line dos documentos;
Potencia a colaboração e permite definir processos associados aos documentos.
INTEGRAÇÃO COM OS SISTEMAS EXISTENTES:
Desenvolvimento das interfaces com os sistemas existentes;
Disponibilização das interfaces com os sistemas dos serviços on-line.
FORNECIMENTO DO HARDWARE E SOFTWARE DE SUPORTE:
Fornecimento do hardware de suporte ao Projeto, que inclui computador, monitor, teclado, rato e
Impressora (entregue em 15 de Setembro);
Fornecimento do software de suporte ao Projeto e às funcionalidades caracterizadas
ARQUIVO DIGITAL:
Fornecimento do software para arquivo digital.
- Reunião com o Executivo Municipal
Reunião com o Executivo Municipal em dois momentos distintos a 03 e a 17 de Julho na Freguesia
de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz onde, entre outros, foram visitados alguns locais e
abordados os seguintes temas:
• Sinalética/Toponímia: A CMA vai incluir esta matéria na Delegação de Competências
• Abate de árvores e regularização de passeios na Rua Direita (Carregal): CMA executará o
serviço.
• Loteamento Rompida (Requeixo): CMA vai verificar a viabilidade de construção.
• Loteamento Raso (Carregal): CMA executará um estudo.
• Pista de Pesca Desportiva Requeixo: CMA emitirá parecer para formalizar a candidatura.
• Museu de Requeixo (antiga Residência Paroquial): CMA está a executar o projeto.
• Alargamento Rua S. Paio (Requeixo): CMA apoia a iniciativa estando disposta a ceder material.
• Recuperação Parque Merendas Nª Sra de Fátima: visita ao local.
• Construção capela Mortuária NS Fátima: CMA elaborará o projeto para a candidatura à CCDR.
• Acesso à empresa Bolseira: CMA responsabilizou-se através do DSU a efetuar melhoria ao
acesso.
• Espaço Cidadão Nariz: A formação iniciará até ao final do ano de 2015.
• Arranjo exterior Parque de merendas de Nariz: A CMA irá executar esta melhoria com o seu
pessoal.

Nª Sra de Fátima, 23 de Setembro de 2015
O Presidente da Junta de Freguesia,

Antero Marques dos Santos

