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(Período de Outubro a Dezembro de 2016) 

 

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. 

 

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

- 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; 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 20 de Dezembro 
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- Tratamento de correspondência; 

- Atualização da base de dados eleitoral/SIGRE; 

- Atendimento ao público; 

- CTT – Posto de Correios de Requeixo; 

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

- Apoio na instrução de processos de Festividades e outros divertimentos públicos. 

 

 

� 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.  

 

 

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. 

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. 

 

 

Requeixo: 

• Pintura interior de habitação social da Taipa, após novo arrendamento 

• Reparação total do telhado de habitação social de Requeixo 

• Aplicação de teto falso em habitação social de Requeixo 

• Início da requalificação da Fonte da Cilha 

• Cedência de tinta ao Grupo Folclórico do Carregal 

• Reparação dos tanques das fontes 

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

3- Social 

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

• Aplicação de manilhas e construção de valeta na Rua da Escola em Mamodeiro 

• Limpeza de terreno da autarquia e respetiva vedação - Perajorge 

• Instalação de gás natural e construção de passeios na Urbanização do Chão Velho 

Nariz: 

• Construção de valeta em Nariz 

• Reparação doa WC no Parque de Merendas 

• Apoio com material e mão-de-obra nas obras da ADN 

• Inauguração da cobertura do Cemitério 

• Pintura do muro do Cemitério 

• Cedência de tinta ao Rancho Folclórico Nª Sª da Nazaré 

• Marcação de lugares estacionamento pároco / médico 

• Pintura de sala no posto médico 

 
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 

• Manutenção do corrimão de plantas junto da Igreja de Nariz 

• Parque Recreativo e Cultural de Nariz 

• Cemitérios da Freguesia 

 

 

 

� Disponibilização gratuita de espaços/edifícios da união de freguesias às associações e/ou 
demais entidades públicas/privadas quando requisitados para fins não lucrativos, designadamente: 

12 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Ação de 

5- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas, 
desportivas e outras 
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sensibilização “Patologias e feitos psicossociais decorrentes da hospitalização da pessoa 
idosa”  

13 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – “Tardes 
Maiores – recolha de saberes” 

17 de Outubro – Sala de reuniões de Nariz (Junta de Freguesia) – Casa Mãe de Aradas – 
Sessão CLDS 3G 

13 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Torneio de 
sueca 

22 e 23 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Festival 
de Sopas 

25 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Feira rural e 
Exposição de espantalhos 

26 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Ação de 
sensibilização “AVC” 

27 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Tarde Cultural 
e Ação de sensibilização “Serviço Social e Direção Técnica – complementaridade ou 
dualidade de funções no SAD” 

28 de Outubro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Tarde Cultura 
– atuação da Tuna da Universidade Sénior de Vagos 

05 de Novembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: ARC Barroca –Formação de Judo 

09 de Novembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Ação de 
sensibilização “Cuidados com os pés na pessoa idosa” 

12 de Novembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: GCR Taipa – Concerto da Orquestra 
ligeira Art’ Ria 

13 de Novembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – 
Magusto Grupo de Jovens 

20 de Novembro – Salão polivalente da Taipa: Adasma – Recolha de sangue 

26 de Novembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Projeto 
“Infância Missionária” 

07 de Dezembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Ação de 
sensibilização “Sinais vitais – meio de diagnóstico” 

11 de Dezembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Festa 
Catequese 

11 de Dezembro – Salão polivalente Taipa: GCR Taipa – Almoço de Natal 

14 de Dezembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Ação de 
sensibilização “Atitude positiva na gestão da dor crónica” 
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16 de Dezembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Festa de 
Natal 

18 de Dezembro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: ARC Barroca – Almoço de Natal 

 

� Desporto – Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de: 

• Fitness/Aeróbica 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 
 

 

 

-Iluminação Natal 

Aplicação de iluminação de Natal em todos os lugares da Freguesia. 

-Site 

O site da União de Freguesias (www.uniao-rfn.pt) está totalmente operacional e em pleno 
funcionamento. Neste local poderão ser obtidas informações diversas sobre a Freguesia ou a 
Assembleia e o seu funcionamento; os serviços prestados e documentos diversos e Associações 
locais. 

Realça-se ainda na sua página de entrada os Destaques, Ofertas de Emprego e Formação, 
Contactos Úteis e Sugestões. 

Pretende-se com esta página divulgar a informação institucional da União de Freguesias. 
Paralelamente utilizar-se-á também a página de facebook onde são também divulgadas 
informações informais. 

- Nova rede de transportes públicos 

A partir de 01 de Janeiro de 2017 entrará em vigor a nova rede de transportes públicos AveiroBus – 
rede intermodal de Aveiro. Os transportes passarão a ser realizados exclusivamente por esta 
operadora. Haverá alterações substanciais ao nível das linhas que poderão ser consultadas em 
www.aveirobus.pt – circuito urbano. 

6- Outros assuntos 
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As linhas que passarão a servir a União de Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz são: L4 
– Requeixo; L8 – Nª Sra de Fátima e L12 – Nariz. Note-se que poderá haver situações de supressão 
ou acrescento de paragens nos três circuitos.  

Desde 28 de Novembro até 31 de Dezembro está a decorrer de forma gratuita o processo de troca 
de títulos de transporte que poderá ser efetuado em qualquer polo da União de Freguesias, 
embora os títulos atuais sejam válidos até ao último dia do ano. Posteriormente a troca de título ou 
emissão de novo título terá um custo associado de 5€. 

A partir de 21 de Dezembro começam a ser emitidos os novos títulos de transporte e serão 
divulgados os horários de transporte. Os novos títulos emitidos poderão ser carregados ou 
adquiridos em qualquer polo da União de Freguesias que será Posto de Venda oficial. 

- Procedimento concursal – ponto de situação 

Foram realizadas no passado dia 2 de Dezembro as provas de conhecimento aos candidatos 
admitidos no procedimento concursal. Previamente decorreu o processo de exclusão do 
candidatos (fundamentado em situações de falta de documentos, candidatos sem habilitação 
pretendida ou envio da candidatura fora do prazo) seguido do período de audiência de 
interessados.  

Nesta fase o júri terá dez dias úteis para correção das provas e emissão da lista dos resultados. 
Posteriormente haverá novo período de audiência de interessados ao que se sucederão os 
restantes métodos de seleção, designadamente a Avaliação Psicológica e a Entrevista Profissional 
de Seleção. 

Prevê-se que o procedimento poderá estar encerrado até ao final do primeiro trimestre do 
próximo ano. 

- Aquisição de carrinha e mini retro 

De acordo com o previsto no Orçamento para 2016, a União de Freguesias adquiriu um carrinha e 
uma mini retro para os diversos trabalhos a efetuar na Freguesia. 

 
 
Nª Sra de Fátima, 16 de Dezembro de 2016  

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Antero Marques dos SantosAntero Marques dos SantosAntero Marques dos SantosAntero Marques dos Santos 


