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 13 de Setembro

(Período de Julho a Setembro 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 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.

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.
- Presença nos festivais Folclore do Carregal e de Verba.

4- Ação de Urbanização (infraestruturas) e ambiente

•

Colocação de sinalização vertical / horizontal em vários locais da freguesia

•

Travamento de água na Pateira, sob orientação da APA, e com a colaboração das Juntas de
Freguesia ribeirinhas

•

Reparação das nascentes da fonte da Cilha (Carregal)

•

Requalificação de caminhos rurais no campo de Requeixo

•

Poda de árvores em espaços públicos da freguesia
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•

Requalificação da Fonte do Porto de Ílhavo

•

Reunião entre as Juntas de Freguesias Ribeirinhas para debater o tema da poluição do Rio
Cértima

•

Reunião trabalho com a equipa do OPJ 2017 para criação do caminho pedonal entre Óis da
Ribeira e Requeixo

•

Acompanhamento da empreitada da via ciclável/pedonal entre os parques ribeirinhos de
Requeixo e do Carregal, realizada pelo programa Polis

•

Acompanhamento da obra de requalificação da Rua Direita de Verba

•

Negociação com a Câmara Municipal de Aveiro da 2ª Fase de Delegação de Competências
para 2019:
- Requalificação do polidesportivo de Nariz, com instalação piso sintético e iluminação
- Construção do Largo Festas de Requeixo
- Reforço da verba para a requalificação do Parque de Merendas de Nª Sra de Fátima

•

Pavimentações:
- Rua do Quinchoso e alargamento da Rua do Calvário (Requeixo)
- Rua do Freixo (Verba)
- Rua Nova da Escola (Mamodeiro)

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:
 05, 13 de julho - 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
- Passeio sénior 2019
Realizou-se do passado dia 27 de junho o Passeio Sénior da Freguesia. Este ano o destino da visita
foi o Centro Interpretativo de Aljubarrota e participaram cerca de 180 pessoas.
Uma vez no Centro Interpretativo os visitantes tiveram oportunidade de visitar o espaço
museológico que tem como objetivo a salvaguarda, estudo do campo de Batalha de Aljubarrota
ocorrida em 1385, bem como a divulgação histórica, do tempo, dos factos e ficções do século XIV.
Tiveram também oportunidade de assistir à projecção de um espectáculo multimédia que
reconstitui a Batalha e os eventos que a originaram.
Seguiu-se o almoço e animação. À tarde fez-se uma breve paragem no Santuário de Fátima.
Neste ano, a Junta de Freguesia tomou a iniciativa de prestar uma pequena homenagem à pessoa
mais velha do grupo que, no caso, foi o senhor Horácio Simões da Rosa, de 92 anos, residente em
Mamodeiro.
- Extensões de Saúde de Requeixo e de Nª Sra de Fátima
Colocação da Dra. Ilda Mingatos na Extesão de Saúde de Requeixo (3ª, 4ª e 6ª feira) e de Nª Sra de
Fátima (2ª e 5ª feira). A Doutora já esteve ao serviço, porém neste momento encontra-se de férias
até ao próximo dia 30 de setembro.
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- Segunda fase de Delegação de Competências – Adenda ao contrato interadministrativo de
delegação de competências na Junta de Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz
A presente Adenda ao Contrato Interadministrativo tem por objeto a delegação das competências
abaixo descritas, à qual se procede nos termos do disposto no artigo 131.º do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, mantendo-se em todo o restante o estabelecido no clausulado do
Contrato Interadministrativo de Delegação de Competências para o ano de 2019 celebrado entre a
Câmara Municipal de Aveiro e a Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz,
nomeadamente quanto às condições de exercício das competências delegadas.
Pela presente Adenda ao Contrato Interadministrativo, a CMA delega na Junta de Freguesia de
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz as seguintes competências:
a) Qualificação do Polidesportivo de Nariz (sintético);
b) Qualificação Urbana do Largo de Festas de Requeixo;
c) Construção do Parque de Merendas Mamodeiro – modelação de terrenos e caminhos.
Para o exercício das competências previstas na presente ADENDA, a CMA obriga-se a transferir
para a Junta de Freguesia de Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz a importância de
77.200,00€ (setenta e sete mil e duzentos euros), até ao final do ano de 2019 distribuídos da
seguinte forma:
- Qualificação do Polidesportivo de Nariz (sintético) corresponde ao montante de 17 500,00€
- Qualificação Urbana do Largo de Festas de Requeixo corresponde ao montante de 49 700,00€
- Construção do Parque de Merendas Mamodeiro – modelação de terrenos e caminhos
corresponde ao montante de 10 000,00€ (vem reforçar o valor já protocolado para a execução
global da obra)

- Campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica 2019
Apoio na campanha anual de Vacinação Antirrábica e de Identificação Eletrónica 2019, promovida
pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária em cooperação com a Câmara Municipal de
Aveiro, que vai decorrer de 16 a 27 de setembro. Recorde-se que a vacinação antirrábica é
obrigatória para todos os canídeos com três ou mais meses de idade.
Nossa Senhora de Fátima - 23 de setembro - 10h00 - Rua da Igreja (Largo da Junta de Freguesia)
Nariz - 23 de setembro - 11h00 - Largo de São Pedro
Requeixo - 23 de setembro - 12h00 - Rua do Sobral (perto do Centro Social)
Para além destes prazos, a vacinação antirrábica e a identificação eletrónica podem ser efetuadas
ao longo de todo o ano no Gabinete Médico Veterinário instalado na Divisão de Serviços Urbanos Zona Industrial de Taboeira - Rua das Fontainhas às quintas-feiras, das 14h00 às 16h00 mediante a
cobrança das mesmas taxas.
Os proprietários dos animais deverão fazer-se acompanhar de cartão do cidadão ou bilhete de
identidade e cartão de contribuinte.
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As taxas a aplicar pelos Serviços Oficiais de vacinação antirrábica e de identificação, anualmente
determinadas pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária, são as seguintes:
Vacinação antirrábica (taxa única): 5,00€
Identificação eletrónica (taxa única, incluindo ficha Mod.500/DGV): 13 euros
Boletim sanitário: 1,00€
- Espaço Cidadão
De 01 de Julho até à data foram efetuados 78 atendimentos no Espaço de Cidadão. Dos
atendimentos realizados destacam-se:
ISS – Consulta de escalão de abono, prova escolar e informações diversas
ADSE – Entrega de documentos para reembolso de despesas
AT – Emissão de recibo eletrónico de quitação de rendas, obter comprovativo de entrega de IRS,
recuperação de senha, obter certidão de liquidação de IRS, efatura (recolha de faturas), obter
cadernetas prediais, certidão de dívida e não dívida
AMA – Alteração de morada e renovação de Cartão de Cidadão, criação de Chave Móvel Digital
ACT – Simulador
DGES – Candidatura bolsa Ensino Superior
IMT – Revalidação carta de condução
CGA – Requerimentos
SPMS – Isenção de taxas moderadoras

- Processo n.º 0101201400302244 - execução fiscal para cobrança coerciva de dívida certa e
exigível, proveniente do Instituto de Segurança Social - Aveiro em nome da extinta freguesia de
Nariz:
Neste mês de setembro liquida-se a última prestação relativamente a este processo. O acordo de
prestacional de pagamento teve início em outubro de 2014 num total de 60 prestações. O valor
total pago foi de 60.465,47€ (sessenta mil, quatrocentos e sessenta e cinco euros e quarenta e sete
cêntimos).

Nª Sra de Fátima, 11 de setembro de 2019
O Presidente da Junta de Freguesia,

Antero Marques dos Santos
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