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 26 de Abril

(Período de Janeiro a Abril de 2018)

Ex.mo Sr. 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 Freguesia 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;
- Extensão de Saúde de Nariz – serviços administrativos (até 28/02/2018);
- Posto de venda AveiroBus;
- Dinamização da página do facebook e página Web da Freguesia 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;
 Garantia de instalações e serviços administrativos na Extensão de Saúde de Nariz até
28/02/2017;
 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 formação de inglês.
- 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.
- Representação da Junta de Freguesia no aniversário da Associação Desportiva de Requeixo e
Grupo Cultural e Recreativo da Taipa
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4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicação de cobertura junto ao bar / wc no largo da Capela da Póvoa do Valado
Aplicação de gradeamento interior no salão polivalente de Nª Sª de Fátima
Adjudicação do projeto de requalificação do Parque Merendas de Nª Sª de Fátima
Limpeza dos jacintos na Pateira de Requeixo
Construção de sepulturas perpétuas nos cemitérios de Nariz e de Requeixo
Aplicação de placas toponímicas em Nariz
Construção de valetas e passeios na Póvoa do Valado
Requalificação de passeios junto à sede da Junta de Freguesia em Nª Sra de Fátima
Adjudicação do Parque Infantil de Nª Sra de Fátima
Adjudicação do telheiro com mesas para o Parque Ribeirinho do Carregal

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

•

Cemitérios da Freguesia

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

Disponibilização gratuita de espaços/edifícios da freguesia às associações e/ou demais
entidades públicas/privadas quando requisitados para fins não lucrativos, designadamente:
20 de Janeiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Infância
Missionária
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27 de Janeiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Sessão de esclarecimentos promovida
por Forest in Project, Alvorecer Florestal – Pensar o futuro da floresta (alternativas de
gestão florestal sustentável)
30 de Janeiro – Sala de reuniões – edifício sede (Nª Sra de Fátima): Associação de criadores
de raça marinhoa – apoio a candidaturas
02 de Fevereiro – Centro Social de Requeixo: Associação de criadores de raça marinhoa –
apoio a candidaturas
10 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Baile de
Carnaval
11 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de
Fátima – Baile de Carnaval
14 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de
Fátima – Teatro “Lanterna mágica”
21 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de
Fátima – Teatro “Mistério no sótão”
22 de Fevereiro - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Adasma – recolha de sangue
24 de Fevereiro – Centro Social da Taipa: Comissão de Festas Nª Sra da Alumieira –Torneio
de sueca
02 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Oração
Taizé
03 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de
Fátima – Noite de Fados
11 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Comissão de Festas Nª Sra da
Anunciação – Convívio de tratores
13 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de
Fátima – Feira do Livro
17 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Teatro “O
Nazareno”
20 de Março - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de
Fátima – Feira da Primavera
06 de Abril - Salão polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de Fátima
– Feira da Saúde



Desporto – Continuidade na colaboração das atividades desportivas, nas modalidades de:
• Fitness/Aeróbica Nª Sra de Fátima
• Ginástica Sénior Requeixo
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•
•
•

Ginástica adaptada Nariz
Judo Nª Sra de Fátima
Dança Nª Sra de Fátima

6- Outros assuntos
- Extensões de Saúde Nariz e Nª Sra de Fátima – ponto de situação
Atualmente, e desde o dia 8 de janeiro, encontra-se ao serviço na Extensão de Saúde de Nariz o Dr.
Francisco Fraga. Por instruções do Diretor do Aces, Dr. Pedro Almeida, o clínico atende nesse local
os utentes de Nariz e de Nª Sra de Fátima.
O Executivo tomou conhecimento desta situação em 4 de janeiro no seguimento do pedido do
mesmo Diretor para a dispensa de funcionária da autarquia num período de 30 horas para apoio
dos serviços administrativos na área da saúde exclusivamente prestados em Nariz. O pedido foi
anuído, mas de imediato, em 5 de Janeiro, o presidente do Executivo da Junta de Freguesia dirigiuse ao Aces para dar conta da sua indignação perante os factos.
Não tendo sido possível reunir com o senhor Diretor nesse dia, em 8 de janeiro foi agendada
reunião onde compareceram também o senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Nuno
Almeida, o Pároco de Nª Sra de Fátima, Pe Pedro Barros e o senhor António Caniço, ambos em
representação do Centro Social e Paroquial de Nariz (entidade proprietária do edifício onde está
instalada a extensão de saúde de Nª Sra de Fátima).
Desta reunião resultou o compromisso do senhor Diretor em estudar a situação e a melhor solução
para os utentes de Nª Sra de Fátima. O que foi solicitado foi que, pelo menos, o serviço fosse
assegurado como era anteriormente, ou seja, o médico teria que repartir o seu horário entre Nariz
e Nª Sra de Fátima. O prazo solicitado pelo senhor Diretor foi cerca de dois meses. Na falta de
resposta e estando o prazo amplamente ultrapassado, o Executivo solicitou por escrito reunião
com caráter de urgência. Não tendo sido atendido o pedido voltou-se a insistir. Até à data não foi
agendada qualquer reunião.
Entretanto, a funcionária administrativa que presta serviços nas extensões de saúde de Nª Sra de
Fátima e de Requeixo esteve de baixa médica pelo período de cerca de dois meses entre o final de
janeiro e o final de março. Neste período de tempo o Aces apenas deslocou uma funcionária para
assegurar o serviço pelo período de apenas dois dias. O atendimento por todo o período de tempo
restante foi assegurado pelos serviços administrativos da Junta de Freguesia. No entanto, mesmo
tendo esta situação em mãos, a preocupação do Aces foi de, a partir de 1 de Março dispensar a
colaboração da Junta de Freguesia na extensão de saúde de Nariz colocando ao serviço nesse local
funcionária própria. De realçar que, por quase todo o mês de Março em Requeixo e Nª Sra de
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Fátima os serviços de ambas as extensões de saúde estiveram desprovidas de atendimento
administrativo assegurado pelo Aces.
- OPJovem - Liga-te à Pateira
À proposta apresentada por um grupo de jovens apoiada por esta Junta de Freguesia referente ao
Orçamento Participativo Jovem Portugal 2017 foi atribuído o primeiro prémio.
A proposta encontra-se disponível em
https://opjovem.gov.pt/cb/kvEMymyazluTVqcpKICnrBVvNpObeUyW/topic/eRQlF73JRrkSZO8C5ha
bF1WSfCG0E1PY?type=project.

- Dia Mundial da Árvore
Com o objetivo de sensibilizar a população para a importância da preservação das árvores, quer ao
nível do equilíbrio ambiental e ecológico, como da própria qualidade de vida dos cidadãos, a Junta
de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz quis associar-se a esta iniciativa e dar o
exemplo plantado não uma, mas diversas árvores no dia 21 de março.
A iniciativa contou com a colaboração dos estabelecimentos escolares da Freguesia e, com a ajuda
das crianças, plantou-se uma árvore em cada escola e IPSS. No seguimento do grande incêndio
florestal que assolou a Freguesia no passado dia 15 de outubro sensibilizou-se as crianças não só
para a importância da limpeza da mata, mas também para a plantação de novas espécies. Para que
os meninos pudessem recordar este dia, foi-lhes entregue também uma pequena lembrança
alusiva à data.
-Sessão esclarecimento Associação Florestal do Baixo Vouga
Em 16 de março ocorreu em propriedade da Câmara Municipal de Aveiro situada no Carregal
sessão de esclarecimentos promovida pela Associação Florestal do Baixo Vouga. Nesta sessão de
esclarecimentos onde estiveram presentes técnicos da entidade organizadora, Bombeiros
sapadores e Polícia Municipal, pretendeu-se esclarecer os munícipes quanto à limpeza da mata.
Das informações prestadas importa reter o seguinte:
- Próximo de habitações a limpeza da mata deverá ser feita numa extensão de 50m;
- Fora da área habitacional essa limpeza, à beira de estradas e caminhos, deverá ser efetuada numa
extensão de 10m;
- Não podem pender para a via pública e cabos elétricos ou de outra natureza quaisquer ramos de
qualquer espécie;
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- A copa das árvores deverá permanecer a uma distância mínima de 5m de habitações
independentemente da legalidade da sua construção;
- O abate das árvores deverá ocorrer com a finalidade de assegurar que, no caso de eucalipto e
pinheiro bravo, haja uma distância de 10m entre copas (aplicável no ano de 2018). Para as
restantes espécies a distância de copa é de 4m;
- A limpeza do tronco da árvore deverá ser efetuada em pelo menos 50% da sua altura sendo que,
para árvores com tamanho superior a 8m, a limpeza obrigatória é de 4m;
- Não considerar nos casos referidos anteriormente árvores protegidas tais como, por exemplo,
Plátano, Carvalho ou Sobreiro. Qualquer intervenção numa destas espécies carece de autorização
por parte do ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas

Nª Sra de Fátima, 17 de Abril de 2018
O Presidente da Junta de Freguesia,

Antero Marques dos Santos
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