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 Abril

(Período de Janeiro a Abril de 2019)

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);
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- Contabilidade Autárquica;
- Tratamento de correspondência;
- Atendimento ao público;
- CTT – Posto de Correios de Requeixo;
- Posto de venda AveiroBus;
- Posto PagAqui;
- 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;
- Dinamização do Espaço Cidadão;
- Apoio no registo para autorização de queimas e queimadas;
- Apoio nas sessões de esclarecimento acerca da floresta promovidas pela GNR;
- Apoio no preenchimento da Declaração Modelo 3 de IRS.

2- Saúde – Extensões de Saúde de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
- Limpeza: disponibilização de funcionária para a tarefa da limpeza na extensão de saúde de
Requeixo;
- 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.
- Serviço Comunitário – Aceitação de prestação de serviço comunitário de cidadãos condenados
por solicitação do Tribunal da Comarca do Baixo Vouga.
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4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente

•

Construção de muro na Rua do Quinchoso (Requeixo)

•

Alargamento da Rua do Calvário (Requeixo)

•

Apoio da Junta de Freguesia à inspeção ponte de Requeixo feita pela Câmara Municipal de
Aveiro

•

Instalação de gradeamento de apoio no cemitério de Requeixo (acesso do cemitério velho
para o cemitério novo)

•

Adjudicação do Parque Infantil de Requeixo

•

Pavimentações Carregal: Rua do Chão de Baixo, Travessa da Rua Nova, Rua do Serrado,
Rua do Vale da Galinha

•

Alargamento do estacionamento no parque ribeirinho do Carregal

•

Reflorestação de terreno no Carregal

•

Construção de valeta na Rua da Capela (Carregal)

•

Construção de sepulturas perpétuas no Cemitério do Viso (Nª Sª de Fátima)

•

Pavimentações em Mamodeiro (Rua da Lavoura, Rua do Covão e Rua da Igreja)

•

Requalificação de muro na Avenida da saudade (Nariz)

•

Pavimentação da Rua da Picada (Nariz)

•

Construção de columbários nos cemitérios de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz

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
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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:
06 de Janeiro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Almoço
Infância Missionária
09 de Janeiro - Centro Social de Requeixo - Reunião da Associação Florestal do Baixo Vouga
18/19/20 de Janeiro - Centro Social de Requeixo: Comissão de festas do Santo Amaro
30 de Janeiro – Sala de reuniões Sede Junta de Freguesia – Associação de criadores de raça
Marinhoa– Apoio aos agricultores
30 de Janeiro – Sala de reuniões Junta de Freguesia (Nariz) – Associação de criadores de
raça Marinhoa– Apoio aos agricultores
04 de Fevereiro - Centro Social de Requeixo: apoio na entrega das declarações para IRS
relativas aos subsídios dos agricultores recebidos em 2018
12 de Fevereiro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de
Fátima – Aula de zumba sénior
20 de Fevereiro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial Nª Sra de
Fátima – apresentação de peça de teatro “5 contos de fadas em 50 minutos”
23 de Fevereiro – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial Nª Sra de
Fátima – Noite de Fados
04 de Março - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de
Fátima – Baile de Carnaval
10 de Março - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima –
encontro de coros
21 de Março - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – CMA – Reunião pública Executivo
Municipal
22 de Março - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima – Oração
Taizé
06 de Abril - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de
Fátima – MBA Direção Técnica de organizações sociais
08 de Abril - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Feira da Saúde
10 de Abril - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de
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Fátima – Ação de sensibilização “Intervenção CPCJ”
13 de Abril - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Comissão de Festas Sta Teresinha –
Jantar
20 de Abril - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Paróquia de Nª Sra de Fátima – Semana
Santa
27 de Abril - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de
Fátima – MBA Direção Técnica de organizações sociais



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
- Assalto polo de Requeixo
Em 19 de Fevereiro o edifício da Junta de Freguesia em Requeixo foi assaltado durante a
madrugada. Foi subtraído dinheiro e houve alguns estragos nos equipamentos. Foi apresentada
queixa na GNR que, aliás, se deslocou ao local para a recolha de depoimentos e eventuais provas.
- Dia Mundial da Árvore
"A Câmara Municipal de Aveiro assinalou, no passado dia 21 de março, o Dia Mundial da Árvore e
da Floresta com a realização de várias atividades de educação ambiental no Parque Ribeirinho da
Pateira de Requeixo onde participaram dezenas de alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.
O Presidente da Câmara Municipal, José Ribau Esteves, participou na atividade com a plantação de
árvores num terreno situado na Rua Vale da Galinha, no Carregal. Foram então plantados
carvalhos, por se tratar de árvores folhosas e de baixa inflamabilidade.
O local de plantação foi decidido em conjunto com a Junta de Freguesia de Requeixo, N.ª Sr.ª de
Fátima e Nariz, e resulta da execução dos vários projetos de arborização e rearborização em
parcelas de terrenos rústicos, propriedades da Junta de Freguesia, com o objetivo de sensibilizar as
populações para a importância de reflorestar as áreas ardidas.
Sensibilizar e educar os mais novos
A atividade envolveu as várias entidades que integram a Comissão Municipal de Defesa da Floresta
e está enquadrada no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. Visa promover o
envolvimento das diversas entidades que atuam na prevenção e defesa da floresta, permitindo que
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demonstrassem, através da dinamização de atividades pedagógicas direcionadas a crianças, as suas
funções no âmbito do setor florestal.
Este ano o grande objetivo passou por sensibilizar e educar a população escolar para a importância
da floresta, através do ensino aos mais novos de medidas de defesa da floresta contra incêndios,
bem como as principais medidas de segurança e comportamentos que devem adotar em caso de
incêndio rural."
Câmara Municipal de Aveiro
- Reunião Câmara Municipal de Aveiro em Nª Sª de Fátima
Em dia de comemoração do Dia Mundial da Árvore na Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e
Nariz o Executivo Municipal deliberou realizar a sua reunião no salão polivalente de Nª Sra de
Fátima. Iniciou às 17h00 e teve caráter público e audição dos munícipes a partir das 18h30.
Nesta reunião foram bastante participativos os munícipes residentes na Freguesia que
questionaram o Executivo Municipal acerca de diversas questões pertinentes para a Freguesia.
- V Edição da Feira da Saúde
A Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, em colaboração com o Centro Social
Paroquial Nossa Senhora de Fátima, dinamizou no dia 8 de Abril a quinta edição da Feira da Saúde.
Esta atividade pretendeu assinalar o Dia Mundial da Saúde que se celebrou no dia anterior. Nunca
é demais promover estas ações que visam o bem mais importante que cada um tem – a saúde!
Os participantes tiveram a oportunidade de realizar alguns rastreios e assistir a uma ação de
sensibilização acerca da importância do envelhecimento ativo. Terminaram em grande com uma
sessão de relaxamento e um pequeno lanche.
- Faixas de Gestão de Combustível
No sentido de promover o cumprimento das medidas e ações previstas no Sistema Nacional de
Defesa da Floresta contra Incêndios, o Município promove ações de gestão de combustível (corte e
remoção da vegetação), nas faixas laterais de terrenos confinantes às vias municipais.
Os trabalhos iniciaram no dia 15 de abril.
- Espaço Cidadão (balanço)
De janeiro a 24 de Abril foram efetuados 407 atendimentos no Espaço Cidadão. O serviço mais
procurado pelos utentes é a AT – Autoridade Tributária. Porém foram também realizados serviços
do ISS (Instituto da Segurança Social), AMA (Agência para a Modernização Administrativa), SPMS
(Serviços partilhados do Ministério da Saúde), IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes), ACT
(Autoridade para as Condições de Trabalho), ADSE e DGES (Acesso ao Ensino Superior).
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- Fundo Recomeçar
O Fundo Recomeçar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa destina-se, entre outros, entidades
públicas ou privadas que visem a recuperação do ambiente nas zonas afetadas pelos
incêndios de outubro 2017.
A Junta de Freguesia candidatou-se às duas medidas existentes (A-Recuperação
ambiente, ordenamento do território e diminuição do risco de incêndio e B- Recomeçar em
Segurança).
Em ambas as candidaturas prevêem-se a dinamização de ações de sensibilização, criação de
movimentos e grupos itinerantes que levem às populações mais distantes esta sensibilização para
uma Cultura de Segurança, vigilância, atividades de reflorestação, georreferenciação das
propriedades da Junta de Freguesia e aquisição de equipamentos agrícolas.
Ambas as candidaturas foram aprovadas tendo sido atribuído à Junta de Freguesia o valor de
54.206€ (47.206€ Medida1 e 7000€ Medida 2).
- Assinatura de protocolos de colaboração com Associações / IPSS da Freguesia
Em 23 de Abril foram assinados os protocolos de colaboração com as Associações e IPSS em
atividade na Freguesia. Foram apoiadas 8 instituições, a saber: Grupo Cultural e Recreativo da
Taipa (apoio à atividade regular- 1000€ e aquisição de instrumentos – 500€); Associação de Amigos
do Parque da Pateira do Carregal (apoio à atividade regular – 500€, beneficiação de vala – 750€,
construção de campo de malha – 125€ e caminhada Francisca 125€); Grupo Folclórico do Carregal
(apoio às atividades regulares – 1000€ e custos com deslocações – 500€); Rancho Folclórico Nª Sra
da Nazaré (apoio às atividades regulares – 1000€ e custos com deslocações – 500€); Associação
Recreativa e Cultural da Barroca (apoio à atividade regular – 1000€, aquisição de tapetes de judo –
250€ e Torneio Manuel Neto – 250€); Associação Desportiva de Nariz (apoio à atividade regular –
1000€, mostra de artesanato – 250€ e prova de BTT – 250€); Centro Social e Paroquial de Nª Sra de
Fátima (1500€) e Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Nariz (1500€).

O Presidente da Junta de Freguesia
Antero Marques dos Santos

Nª Sra de Fátima, 24 de Abril de 2019
O Presidente da Junta de Freguesia,

Antero Marques dos Santos
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