Município de Aveiro

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de
Assembleia de Freguesia a 18 de dezembro
(Período de outubro a dezembro de 2020)
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
supramencionado.
----------------------------------------------RELATÓRIO--------------------------------------------------

1- Serviço Administrativo
- Preenchimento mensal em suporte informático de toda a informação solicitada pela DGAL
(Direção Geral das Autarquias Locais) na aplicação SISAL (Sistema de Informação para o Subsetor da
Administração Local) e SinPocal Centro (Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais):
- 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;
- Contabilidade Autárquica;
- Tratamento de correspondência;
- Atendimento ao público;
- CTT – Posto de Correios de Requeixo;
- Postos Pagaqui;
- Dinamização da página do facebook e página Web da Freguesia com informações diversas
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(eventos, notícias, ofertas de emprego, editais);
- Negociação Delegação de Competências Covid19 (Câmara Municipal de Aveiro e Junta de
Freguesia);
- Regularização do vínculo de precários;
- Reformulação do website da Junta de Freguesia;
- Revisão de protocolo com os CTT;
- Parceria com a ASPEA na candidatura ao programa "Bairros Saudáveis";
- Serviços Espaço de Cidadão: Entre 01/10/2020 e 15/12/2020 foram realizados 368 serviços do
Espaço Cidadão. Maioritariamente os serviços prestados estão relacionados com Segurança Social
(pedido de informações e envio de processos, simulador de pensão); Emissão Chave Móvel Digital;
Renovação ou alteração de morada no Cartão de Cidadão; Pedido de Registo Criminal; Finanças
(IUC, Certidões, Arrendamento); Renovação de carta de condução; Agendamentos (IRN, Seg. Social,
ACT); ADSE (entrega de documentos); SPMS (taxas moderadoras e receituário); ACT (simulador).

2- 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
- Apoio ao projeto CLDS4G com presença nas suas iniciativas
- Parceria com a Farmácia Nova para a entrega de medicamentos ao domicílio
- Assinalação do 100 º Aniversário do senhor Arnaldo Nunes Belém

3- Ação de Urbanização (infraestruturas), ambiente e outros


Marcação de lugares de estacionamento em vários espaços públicos da Freguesia



Limpeza da margem ribeirinha de Requeixo - Óis da Ribeira / Taipa - Travassô



Qualificação do Largo do Barreiro – Taipa



Qualificação de espaço público na Bica - Mamodeiro



Tratamento de águas pluviais na Rua Direita - Póvoa do Valado



Construção de valeta na Rua das Caves - Póvoa do Valado



Conclusão da requalificação da EN235



Limpeza e vedação espaço público junto do campo da A.R.C. da Barroca



Alargamento de caminho rural por trás campo A.R.C. Barroca
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Construção de jardim no Cemitério de Nariz



Início da construção de bases para ecopontos



Plantação de terrenos da autarquia e preparação terreno Food- forest em parceria com o
ICNF e AFBV



Requalificação da Fonte do Pano - Carregal



Conclusão da requalificação da Ponte de Requeixo pela CMA



Concurso para pavimentações na Freguesia



Iluminação de Natal



Aquisição de tolde funerário



Oferta de cabazes de Natal



Apoio Covid às escolas e IPSS’s



Início instalação fibra ótica na freguesia

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- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas,
desportivas e outras
Seguindo as normas da DGS disponibilização de espaços/edifícios da freguesia às associações
e/ou demais entidades públicas/privadas designadamente:
 18 de novembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Associação Recreativa e Cultural da
Barroca – exames desportivos
 20 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial de Nª Sra
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de Fátima – atividade CLDS4G
 09, 10 e 11 de dezembro - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – Centro Social e Paroquial
de Nª Sra de Fátima – atividade CLDS4G
 10 de dezembro – Sala de reuniões Nariz – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima –
atividade CLDS4G
Desporto – Seguindo as normas da DGS continuidade na colaboração das atividades desportivas,
nas modalidades de:
 Ginástica Sénior Requeixo
 Judo Nª Sra de Fátima

5- Outros assuntos
- Informação Financeira

- Magusto
À semelhança de anos anteriores a Junta de Freguesia comparticipou com as castanhas para o
Magusto dos estabelecimentos escolares da Freguesia. Neste ano em particular, apesar de
simbólico, o Executivo considerou fundamental este gesto não só para manter vivas as tradições,
mas, sobretudo, para proporcionar um contexto de normalidade às nossas crianças.
- Atividade de Natal
Também no seguimento de anos anteriores, o Executivo da Junta de Freguesia proporcionou um
momento de alegria alusivo ao Natal. Não foi possível juntar as crianças da Freguesia como vem
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sendo habitual, mas, em cada turma e com as devidas precauções, foi possível proporcionar
momentos de magia e divertimento.
Dois duendes enviados da Lapónia pelo Pai Natal visitaram os nossos meninos proporcionando
momentos de arte circense bem como de magia.
- Formação de tratores
Os condutores de veículos agrícolas são, a partir de fevereiro de 2021, obrigados a ter formação
específica, não bastando carta de condução ou licença. Esta obrigatoriedade, criada por decreto-lei
publicado no final de 2017, visa prevenir acidentes com máquinas agrícolas, aplicando-se aos
condutores habilitados com cartas de condução da categoria B que conduzam tratores da categoria
II, e das categorias C e D, que pretendam conduzir veículos agrícolas das categorias II e III. Devem
realizar a ação de formação “Conduzir e operar com o trator em segurança”, de 35 horas.
Atentos na quantidade de pessoas da Freguesia que conduzem tratores a Junta de Freguesia, em
cooperação com entidade formadora certificada para o efeito, tem proporcionado ações de
formação para diversos grupos. Neste momento estão a decorrer duas formações em simultâneo
(Requeixo e Nª Sra de Fátima) e está previsto iniciar novo grupo em janeiro.
Para o efeito, a Junta de Freguesia não só disponibiliza as suas instalações como também o trator
para que possam decorrer as aulas práticas.
- Extensões de Saúde
Os órgãos autárquicos (Executivo e Assembleia de Freguesia) em coordenação com as Associações
locais, IPSS’s e Paróquias, lideraram um processo de recolha de assinaturas com o objetivo de exigir
ao ACES Baixo Vouga a imediata reposição do material retirado em Requeixo e Nariz. Foi ainda
exigido o imediato funcionamento simultâneo das três Extensões de Saúde na Freguesia.
As centenas de assinaturas recolhidas foram remetidas ao ACES Baixo Vouga com o conhecimento
da Câmara Municipal de Aveiro, Administração Regional de Saúde do Centro e Ministério da Saúde.
- Abrigos de passageiros
Constantemente a Junta de Freguesia tem pressionado a Câmara Municipal de Aveiro para que o
concessionário proceda à instalação dos novos abrigos nos vários locais em falta por toda a
Freguesia. O Executivo está solidário com a insatisfação dos utentes das linhas de transportes.
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- Mensagem de Natal
Neste ano particularmente difícil o Executivo deseja veementemente que os seus concidadãos
tenham um Natal e Ano Novo com saúde. Mais do que nunca a vida veio relembrar-nos que, de
facto, a saúde é o bem mais precioso que temos.
Naturalmente este não será o Natal desejado pois, muitos de nós, estaremos privados do habitual
convívio em família. Porém, apelamos a que nos concentremos no facto de ser por um bem maior e
que tudo irá passar. Não tardará poderemos reunir-nos novamente com os nossos familiares e
amigos e sentir a harmonia e o calor humano destas festividades.
A todos vós desejamos Paz, Saúde e Amor para o novo ano que vai entrar. Que este seja propício
aos desejos e aspirações de cada um.

Nª Sra de Fátima, 15 de dezembro de 2020
O Presidente da Junta de Freguesia,

Miguel António Costa da Silva
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