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(Período de Maio a Junho 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-------------------------------------------------- 

 

 

 

 

- 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); 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 14 de Junho 
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- Contabilidade Autárquica; 

- Tratamento de correspondência; 

- Atendimento ao público; 

- CTT – Posto de Correios de Requeixo; 

- 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 no preenchimento da Declaração Modelo 3 de IRS. 

 

 

 

- 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.  

 

 

 

- 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. 

- Presença no 25º aniversário do Grupo Cultural Recreativo da Taipa. 

- Presença no Torneio do Barroca. 

 

 

 

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

3- Social 
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• Requalificação da Fonte do Cosme (Póvoa do Valado) 

• Limpeza da Fonte do Martins (Nariz) 

• Pintura da Fonte dos Amores e Fonte das Poceiras (Requeixo) 

• Pintura do Cruzeiro da Vessada 

• Colocação de churrasqueiras no Parque Ribeirinho do Carregal 

• Construção de muro para alargamento da Rua do Calvário (Requeixo) 

• Inauguração do Parque Infantil de Requeixo 

• Limpeza das faixas de combustão de combustível 

• Requalificação do pavimento da Rua das Poceiras (Requeixo) 

• Cimentar parte de Talhão no Cemitério do Viso (Nª Sra de Fátima) 

• Instalação de passagem hidráulica na Rua do Ribeirinho (Nariz) 

• Pintura do Cemitério de Requeixo 

• Início da obra de construção do percurso pedonal / ciclável entre os parques ribeirinhos de 

Requeixo e do Carregal 

• Recepção das primeiras barraquinhas 

• Demolição de construção devoluta no Parque de Merendas de 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 

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente 



 

 

 

 

 

 

Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 

Município de Aveiro 

 

 

4 

 

 

 

 

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

04 de maio - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – Apoio para os 
preparativos da 1ª Comunhão 

06 de maio – Sala de reuniões Junta de Freguesia (Nª Sra de Fátima)  - Associação de 
Criadores de Raça Marinhos – apoio aos agricultores 

06 de maio – Sala de reuniões Junta de Freguesia (Nariz)  - Associação de Criadores de Raça 
Marinhos – apoio aos agricultores 

07 de maio – Centro Social de Requeixo – Quinta da Medela – apoio aos agricultores 

11 de maio - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de 
Fátima – MBA Direção Técnica de organizações sociais 

11 e 12 de maio  - Sala de reuniões Junta de Freguesia (Nariz)  - Associação Desportiva de 
Nariz – Exposição de artesanato 

18 de maio – Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Centro Social e Paroquial Nª Sra de 
Fátima – Dia da Família 

08, 15 e 22 de junho - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª 
Sra de Fátima – MBA Direção Técnica de organizações sociais 

08 e 09 de junho - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima: Paróquia Nª Sra de Fátima – ensaios 
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 
 
 
 
 
- Aplicação do Decreto-Lei n.º 57/2019: acordo entre a Câmara Municipal de Aveiro a Junta de 
Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz 
 
Considerando: 

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

6- Outros assuntos 
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1. A publicação no Diário da República de 30 de abril do Decreto-Lei nº 57/2019 respeitante à 
transferência de competências dos Municípios para os Órgãos das Freguesias; 

2. A fixação do prazo de 29 de junho de 2019 para tomar a deliberação de não transferência 
de competências previstas no referido Decreto-Lei para o ano de 2019, tal como 
determinado no ponto 2 do seu artigo 12º; 

3. A fixação do prazo de 30 de junho de 2019 para tomar a deliberação de não transferência 
de competências previstas no referido Decreto-Lei para o ano de 2020, tal como 
determinado na alínea b) do ponto 2 do artigo 4º da Lei nº 50/2018, de 16 de agosto; 

4. A aplicação do Decreto-Lei nº 57/2019 de forma universal a 1 de janeiro de 2021; 
5. A cooperação institucional que a Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de 

Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz; 
6. A necessidade de proceder a deliberações nos Órgãos Autárquicos Executivos e 

Deliberativos, Municipais e de Freguesia, sobre a não aplicação do Decreto-Lei nº 57/2019 
para os anos de 2019 e de 2020:  

 
Os Presidentes da Câmara Municipal de Aveiro e da Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz, acordam: 

1. Não implementar as transferências de competências das Câmaras Municipais para a Junta 
de Freguesia definidas no Decreto-Lei nº 57/2019, nos anos de 2019 e de 2020; 
2. Promover a deliberação nesse sentido, da não transferência de competências nos termos 
previsto no Decreto-Lei nº 57/2019, dos Órgãos Autárquicos Executivos e Deliberativos, 
Municipais e de Freguesia, até ao próximo dia 28 de junho de 2019, fazendo a devida e 
atempada comunicação à DGAL; 

 
- Caminhada “O que nos Liga” 
 
No passado dia 1 de maio, a Junta de Freguesia, em parceria com a Associação de Amigos do 
Parque da Pateira do Carregal e a Liga Portuguesa Contra o Cancro promoveu uma caminhada 
solidária. Essa caminhada consistiu na angariação de fundos para doar à Liga. Participaram cerca de 
duzentas pessoas e foi uma atividade muito agradável. Os participantes iniciaram o dia com uma 
aula de zumba seguida da caminhada que começou no Parque Ribeirinho da Pateira do Carregal 
rumo à Ponte de Requeixo. Pelo caminho várias foram as maravilhosas surpresas proporcionadas 
pela Associação de Amigos do Parque da Pateira do Carregal que, de resto, foi a grande 
impulsionadora desta atividade. Foi graças ao dinamismo desta Associação e dos seus associados 
que a atividade teve uma grande sucesso tendo sido sobejamente elogiada. 
 
- Inauguração Parque Infantil de Requeixo 
 
No dia 4 de junho de 2019, a Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz, em parceria 
e com o apoio da Câmara Municipal de Aveiro, cumpriu a sua promessa da instalação do terceiro 
Parque Infantil na Freguesia, em Requeixo. 
A Câmara Municipal fez-se representar pelo seu Presidente e Vice-Presidente, bem como pelos 
responsáveis da arquitetura da obra. Por sua vez, a Junta de Freguesia fez-se representar pelo seu 
Executivo.   
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Para a inauguração compareceram cerca de 200 crianças que, apesar de o tempo não ter 
colaborado, tiveram oportunidade de participar em diversas atividades. Compareceram ainda 
vários populares que tiveram oportunidade de assistir à bênção dos equipamentos bem como à 
explicação do que ali se pretende executar.  
A obra em curso visa a beneficiação do espaço. Ficam ainda por instalar os equipamentos 
geriátricos cuja implantação ocorrerá na segunda fase da obra. O resultado final do que se projeta 
para aquele local surgirá ainda este ano. Ali passará a existir um moderno e atrativo parque e largo 
de festas que criará uma nova centralidade na Freguesia. Resultará assim num espaço 
intergeracional que vem acrescentar muito valor e muita qualidade não só a esta localidade, como 
para toda a Freguesia. 

 

 
- Posto Médico 
 
Sobre as recentes alterações nas Extensões de Saúde de Requeixo e de Nª Sra de Fátima a Junta de 
Freguesia contactou o Diretor do ACeS, Dr. Pedro Almeida, para questionar qual a sua posição 
perante o que está a acontecer. Até ao fecho desta comunicação não se obteve qualquer resposta 
por parte do Diretor. 
 
Ponto de situação atual: 
 
- A UCSP Aveiro II é composta pelas Extensões de Saúde de Requeixo, Nª Sra de Fátima, Nariz e Eixo 
- A coordenação do serviço é efetuada por clínica alocada em Eixo. 
- Atualmente encontram-se totalmente desprovidas de atendimento administrativo, médico e de 
enfermagem as Extensões de Saúde de Requeixo e de Nª Sra de Fátima. O médico aposentou-se e a 
funcionária administrativa bem como a enfermeira encontram-se de baixa. 
- Conhece-se a intenção da coordenadora de alocar os serviços administrativos e de enfermagem a 
tempo inteiro em Eixo. 
 
O Executivo da Junta de Freguesia protesta veementemente a coordenação do serviço e questiona 
publicamente o senhor Diretor do ACeS qual a sua posição perante os factos atuais. 
É do entendimento deste Executivo que devam ser repostas de imediato as consultas de medicina 
geral e enfermagem nas extensões de saúde de Requeixo e de Nª Sra de Fátima. 
  
 
Nª Sra de Fátima, 12 de junho de 2019  

O Presidente da Junta de Freguesia, 

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


