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 27 de Junho

(Período de Maio a Junho 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;
- Tratamento de correspondência;
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- 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.

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente
Requeixo:
•
•

Construção de valetas
Construção de passeio na Rua Direita - Carregal
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•
•

Início da empreitada na Rua do Raso e Rua do Gorgulho (Carregal) e Rua da Cancelada
(Requeixo)
Realização de empreitada para suporte de muro na Rua da Areosa (Carregal)
Nª Sra de Fátima:

•
•
•
•
•

Conclusão do armazém
Início da requalificação do Cemitério do Viso
Construção de passeios na Rua da Cumieira da Póvoa Valado
Empreitada de requalificação junto à Capela da Póvoa do Valado
Pavimentações: Rua da Arrota; Rua Cabeço da Lavoura; acesso à empresa Bolseira
Nariz:

•
•
•
•

Inauguração do parque infantil
Requalificação do salão nobre da Junta de Freguesia
Requalificação do polidesportivo
Construção de muro de contenção na Escola de Verba

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

•

Parque Recreativo e Cultural de Nariz

•

Cemitérios da Freguesia

5- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas,
desportivas e outras

3

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


Disponibilização gratuita de espaços/edifícios da união de freguesias às associações e/ou
demais entidades públicas/privadas quando requisitados para fins não lucrativos, designadamente:
05 de Maio – Salão Nobre Junta de Freguesia (Nariz): ADN – Celebração do aniversário
05 de Maio - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima
11 de Maio – Salão Nobre Junta de Freguesia (Nariz): Associação de Criadores de Raça
Marinhoa – apoio aos agricultores
11 de Maio – Sala de reuniões Junta de Freguesia (Nª Sra de Fátima): Associação de
Criadores de Raça Marinhoa – apoio aos agricultores
15 de Maio - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Concurso
interinstitucional de bolos
20 e 21 de Maio - Salão Nobre Junta de Freguesia (Nariz): ADN – VII Mostra de artesanato
29 de Maio - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Ação de
sensibilização “Burlas a idosos”
31 de Maio - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: CSP Nª Sra de Fátima – Tarde de fados
04 de Junho - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima- Dia da
Comunidade Paroquial
11 de Junho – Parque de Merendas Nariz: Paróquia de Nariz – Dia da Comunidade
Paroquial



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

6- Outros assuntos
- Procedimento concursal – ponto de situação
Está concluído o processo de procedimento concursal. Foram admitidos a concurso os candidatos
Carlos Manuel Marques Gouveia, Adriana Vieira Domingues, Maria de Fátima Lavoura Dias e
Bebiana Ferreira Gonçalves.

4

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

O encerramento do processo foi já publicado em Diário da República e a admissão dos
trabalhadores já foi comunicada à Segurança Social.
- Parque infantil
Foi com muita honra e muito orgulho que em 1 de junho - Dia Internacional da Criança, a União de
Freguesias de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz inaugurou este espaço dedicado sobretudo às
crianças. Trata-se de um empreendimento levado a cabo pela União de Freguesias com o apoio da
Câmara Municipal de Aveiro.
Este espaço encantador que é o parque de Merendas de Nariz pareceu ao Executivo o local mais
apropriado para a instalação deste serviço. A par com os equipamentos infantis decidiu-se colocar
também dois equipamentos séniores de ginástica para que seja um espaço intergeracional de avós,
pais e netos. Este empreendimento vem acrescentar valor e qualidade a este lugar, já de si dotado
pela generosidade da natureza.
- Dia Mundial da Criança
Em conjunto com as escolas e IPSS’s da União de Freguesias, o Executivo preparou atividades para
festejar o Dia Mundial da Criança. Os festejos decorreram durante do dia 1 de junho no Parque de
Merendas de Nariz. Pelo facto de o total de crianças das escolas da Freguesia ser um número
relativamente elevado, procedeu-se à sua divisão em dois grupos: manhã e tarde. Todas as crianças
puderam usufruir de passeio em comboio turístico, sessões de leitura, participação em jogos
Recreativos e Tradicionais e usufruir do novo parque infantil. Não podemos deixar de agradecer o
apoio da Câmara Municipal de Aveiro na realização das leituras animadas e da Associação
Desportiva de Nariz pela organização dos jogos tradicionais. Deixamos também o nosso
agradecimento ao Centro Social e Paroquial de Nariz pelo apoio no transporte de algumas crianças.
- Feira da Saúde
Realização da IV Edição da Feira da Saúde no dia 07 de Junho no Salão Polivalente de Nª Sra de
Fátima em parceria com o Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima. O programa seguiu o
alinhamento das edições anteriores. Às 14h00 iniciou com a receção aos participantes que
puderam de imediato usufruir de rastreios gratuitos: visuais (Multióticas), auditivos (Acústica
Médica), glicémia e tensão arterial (Infantes e Cadetes Bombeiros Novos de Aveiro). A atividade
prosseguiu com a animação pelo Grupo de Cantares de Sta. Joana e terminou às 17h00 com um
lanche convívio proporcionado aos participantes.
- Extensões de Saúde Nariz e Nª Sra de Fátima
Dado o elevado número de reclamações informais acerca do atendimento médico prestado nas
Extensões de Nariz e Nª Sra de Fátima, o Executivo da União de Freguesias na pessoa do seu
Presidente, acompanhado pelo Pároco de ambas as Paróquias, Padre Pedro Barros, reuniu com o
novo Diretor Executivo do Aces Baixo Vouga, entidade responsável pela gestão destas duas
unidades de saúde. Dessa reunião resultou que o novo diretor, Dr. Pedro Almeida, já estava
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inteirado do assunto e que pretendia tomar medidas relativamente a esse assunto. Entretanto em
junho iniciou funções a nova médica de família, Dra Margarida.
- Passeio sénior
Decorreu no dia 22 de junho o Passeio Sénior da Freguesia. Este ano o destino foi Santarém e o
almoço foi servido na Quinta da Feteira em Almeirim. Participaram 200 pessoas nesta atividade
que foi um sucesso entre os participantes.

Nª Sra de Fátima, 23 de Junho de 2017
O Presidente da Junta de Freguesia,

Antero Marques dos Santos
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