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 28 de Abril

(Período de Janeiro a Abril de 2017)

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--------------------------------------------------

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;
- 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;
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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;
- Apoio na entrega de IRS.

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.
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.
Atendimento Social e Acompanhamento Social –RLIS
Atendimento na União de Freguesias: Requeixo 3ª feira 9h00 às 12h00; Nª Sra de Fátima 2ª feira
14h30 às 17h30; Nariz 2ª feira 9h30 às 12h30.
O programa Rede Local de Intervenção Social (RLIS) assenta numa lógica de intervenção articulada
e integrada de entidades com responsabilidade no desenvolvimento da ação social que visa
potenciar uma atuação concertada dos diversos organismos e entidades envolvidas na prossecução
do interesse público e promover a implementação de novos mecanismos de atuação e diferentes
estratégias de ação em resposta às necessidades sociais.
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A RLIS visa a prossecução dos seguintes objetivos:
• Potenciar a concertação da atuação dos diversos organismos e entidades envolvidos;
• Assegurar a coordenação eficiente de todos os agentes, meios e recursos;
• Promover o desenvolvimento de mecanismos e estratégias no âmbito da intervenção
social;
• Reforçar a plataforma de colaboração estabelecida com as entidades que localmente
prestam serviços no âmbito da ação social;
• Promover plataformas de colaboração com as entidades com intervenção em áreas
complementares ao âmbito da ação social, previamente consensualizadas em sede de
Comissão Nacional de Avaliação e Acompanhamento dos Protocolos e Acordos de
Cooperação (CNAAPAC);
• Assegurar o atendimento e acompanhamento social das situações de vulnerabilidade,
nomeadamente através da gestão, a nível local, dos programas criados para esse efeito;
• Promover iniciativas de experimentação social que se constituam como novas abor-dagens
de resposta a problemas emergentes identificados nos territórios;
• Concertar a ação de todas as entidades públicas e privadas, estruturas e programas de
intervenção na área das crianças e jovens em risco, de modo a reforçar estratégias de
cooperação e de racionalização de recursos.
A Rede Local de Intervenção Social (RLIS), enquanto instrumento privilegiado na articulação entre
as várias entidades multissectoriais representadas nas estruturas locais com responsabilidades no
desenvolvimento de serviços da ação social.
A RLIS deve constituir um suporte da ação, permitindo criar sinergias entre os recursos e as
competências existentes na comunidade e integrando perspetivas inovadoras relativamente à
descentralização da intervenção social, baseada na democracia participativa e na introdução de
metodologias de planeamento da intervenção social no local.
Os serviços contratualizados no âmbito da RLIS respeitam a intervenção social do Serviço de
Atendimento e Acompanhamento Social - SAAS.

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente

Requeixo:
•
•
•
•
•
•

Requalificação do Centro Social de Requeixo
Construção de fundações no cemitério
Cimentar cemitério
Lavagem dos cruzeiros de Requeixo e Taipa
Pintura das letras no jardim da Igreja de S. Paio
Desentupimento de aquedutos em Requeixo
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•
•
•

Alcatroamento da Rua do Canto (Requeixo)
Cobertura da cúpula do Centro Paroquial de Requeixo
Pintura da capela das Almas - Taipa
Nª Sra de Fátima:

•
•
•
•
•

Construção de muro rua da Arrota (Póvoa do Valado) e Rua do Cabeço da Lavoura
(Mamodeiro)
Construção de passeio na Rua Direita (Póvoa do Valado)
Início da construção de armazém
Pavimentação da Rua do Ribeirinho (Mamodeiro)
Reparação de tanques na fonte da Bica (Mamodeiro)
Nariz:

• Construção de fundações no cemitério
• Início da construção do Parque infantil
• Adjudicação para a requalificação da sala de reuniões da JF em Nariz

Serviços comuns às três áreas geográficas:


Poda de árvores



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
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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:
07 de Janeiro – Centro Social do Carregal – Grupo Folclórico do Carregal – Jantar de Natal
14 e 15 de Janeiro – Centro Social de Requeixo – Festejos em honra de Sto Amaro
19 de Fevereiro – Salão polivalente Nª Sra de Fátima: ADASMA – Recolha de sangue
25 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Noite de
Fados
27 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Carnaval
08 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Exibição de peça
de teatro infantil
20 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Concurso
intergeracional de arranjos primaveris
26 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia de Nª Sra de Fátima – Encontro
de coros
01 de Abril - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Barroca - Convívio
01 de Abril – Centro Social da Taipa – ADR – Jantar de aniversário
13 de Abril – Forno comunitário Largo de Festas de Mamodeiro – CSP NS Fátima – Cozer
dos folares
19 de Abril – Salão polivalente de Nª Sra de Fátima – CSP NS Fátima – Ídolos sénior



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
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6- Outros assuntos
- Transportes públicos
No seguimento das diversas reclamações dos utilizadores e a pedido da Assembleia de Freguesia o
Executivo da União de Freguesias contactou a Câmara Municipal de Aveiro e a Trandesv para dar
conhecimento da insatisfação de todos.
Incentivou-se à apresentação das reclamações no Livro de Reclamações da Transdev e procedeu-se
à recolha de assinaturas. Desde então têm vindo a ser aplicadas diversas atualizações nas linhas
que servem a Freguesia designadamente ao nível de percursos e horários.
A União de Freguesias prossegue a sua luta para a satisfação dos utentes sobretudo das linhas 4 e
12 que neste momento são as mais desfavorecidas da Freguesia.
- Procedimento concursal – ponto de situação
Foram realizadas no passado dia 16 de Fevereiro as provas de avaliação psicológica seguidas do
período de audiência de interessados. Posteriormente foi aplicado o último método de seleção que
foi a entrevista profissional de seleção.
Nesta fase o júri irá divulgar os resultados da entrevista. Posteriormente haverá novo período de
audiência de interessados.

Nª Sra de Fátima, 24 de Abril de 2017
O Presidente da Junta de Freguesia,

Antero Marques dos Santos
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