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(Período de janeiro a abril de 2021) 

 

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-------------------------------------------------- 

 

 

 

- 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 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 26 de abril 

 



 
 
 
 

 

 

Município de Aveiro 

 
 

2 
 

(eventos, notícias, ofertas de emprego, editais); 

- Apoio no preenchimento do IRS; 

- Apoio no preenchimento dos Censos; 

- Serviços Espaço de Cidadão: Entre 01/01/2021 e 21/04/2021 foram realizados 662 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, validação de faturas e entrega de IRS); Renovação de carta de 
condução; Agendamentos (IRN, Seg. Social, ACT); ADSE (entrega de documentos); SPMS (taxas 
moderadoras e receituário). 

 

 

 

- 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 

- Entrega de EPI’s às IPSS’s 

 

 

 
 

 Inicio da campanha de apoio ao comércio local 

 Apoio às atividades CLDS4G 

 Assinatura do protocolo de Delegação de Competências 2021 

 Conclusão da requalificação da ponte de ferro na Taipa (IP) 

 Conclusão da requalificação da ponte de Requeixo (CMA) 

 Podas dos espaços públicos 

 Pequenas reparações de passeios em Nariz 

 Alargamento na Rua Prof. Belarmino Nunes (Nariz) e da Rua da Brenha (Póvoa do Valado), 
no âmbito das Delegação de Competências 2021 

 Conclusão da requalificação da Fonte do Pano (Carregal) e início da empreitada da Fonte 
Velha (Póvoa do Valado) 

 Iluminação interior e alargamento do portão de serviço no Cemitério de Nariz 

 Acompanhamento da instalação de fibra ótica na Freguesia 

2- Social 

3- Ação de Urbanização (infraestruturas), ambiente e outros 
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 Instalação de campo minigolfe no Parque de Merendas de Nª Sª de Fátima 

 Construção de bases para ecopontos/contentores na Freguesia 

 Marcação de sinalização horizontal rodoviária na Rua da Escola em Mamodeiro 

 Adjudicação por parte da CMA de empreitada para pavimentação de 11 vias na Freguesia 

 Construção de valetas (Rua da Pega - Póvoa do Valado / Rua da Quingosta, Rua e Travessa 
do Gorgulho - Carregal e Rua do Paraíso - Requeixo) 

 Tratamento de águas pluviais (Rua da Covoada - Carregal / Rua do Tojal - Nariz / Rua 
Direita - Póvoa do Valado / acesso ao Centro empresarial - Mamodeiro / passagem 
hidráulica Rua Cafelada - Mamodeiro) 

 Construção de jardim junto à Fonte da Costeira, em Nariz 

 Lançamento a concurso do novo Centro Escolar 

 Construção de sepulturas Cemitério de Requeixo 

 Apoio à prova de ciclismo CIRA, CidadaniaLabs, OPAD 

 Inicio da obra via pedonal /ciclável, entre os parques ribeirinhos de Requeixo e do Carregal 

 Assinatura do protocolo de execução ExploraAPPateira (9 de Abril) 

 Conclusão do estacionamento do Parque Ribeirinho do Carregal 

 Instalação da Grande Rota da Ria de Aveiro na Freguesia 

 Referência ao Dia Mundial da Árvore 

 Toponímia - aprovação da Travessa da Gonçala (Mamodeiro) e de 3 topónimos muito 
importantes para a Freguesia (Antero Marques dos Santos, Pe Artur Tavares de Almeida e 
Rosa Gomes de Oliveira) 

 Abertura de procedimentos para requalificação do Polidesportivo do Carregal e espaço 
envolvente, tal como para a construção do estacionamento do Cemitério do Viso 

 Entrega à CMA da última versão do Salão de Eventos/Rota da Bairrada 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 
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 Limpeza da Rotunda do Canto da Leira – Nariz 

 Cemitérios da Freguesia 

 Parques de Merendas de Nª Sª de Fátima e Nariz 

 Jardim Foral 

 Parque Lazer de Requeixo 

 Jardim na Bica  

 Jardim Fonte da Costeira 

 

 

 

 

Seguindo as normas da DGS disponibilização de espaços/edifícios da freguesia às associações 
e/ou demais entidades públicas/privadas designadamente: 

 

 18, 20, 23, 27 e 30 de janeiro – Centro Social de Requeixo – COT’s (formação) 

  17 de abril - Sala de reuniões Nariz –PS – reunião 

 23 de abril - Salão Polivalente Nª Sra de Fátima – ARC Barroca – Assembleia geral 

 28 de abril – Centro Social de Requeixo – Centro Social e Paroquial de Nª Sra de Fátima – 
atividade CLDS4G “Prevenir é proteger” 

 

Desporto – Seguindo as normas da DGS e enquanto foi possível continuidade na colaboração das 
atividades desportivas, nas modalidades de: 

 Ginástica Sénior Requeixo  
 Judo Nª Sra de Fátima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas, 
desportivas e outras 
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- Informação Financeira  

 
- Campanha de IRS 

Iniciou em 01 de abril a campanha de apoio ao preenchimento declarativo do Modelo 3 de IRS. 

Como habitual a Junta de Freguesia presta apoio no preenchimento declarativo às pessoas 

recenseadas na Freguesia. Presta-se ajuda no preenchimento dos anexos A, B, F, G ou G1 e J. Até 

ao momento preencheram-se 134 declarações.  

- Censos 

A Junta de Freguesia presta também apoio no preenchimento online do inquérito dos Censos. Para 

além das funcionárias da Junta de Freguesia as próprias recenseadoras estão escalonadas para 

datas e locais específicos (nos três polos da Junta de Freguesia) para apoiar também no 

preenchimento. 

 - Espaço Cidadão 

Com o encerramento dos serviços centrais verificou-se um aumento exponencial dos atendimentos 

no Espaço Cidadão. Maioritariamente os serviços procurados são os relacionados com a renovação 

de cartão de cidadão bem como os assuntos relacionados com a Segurança Social. Em matéria de 

AT destaca-se o apoio na validação das faturas no e-Fatura e a entrega de Modelo 3 de IRS. 

5- Outros assuntos 
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- Food Forest 

Relativamente a este projeto encontramo-nos numa fase de consulta preliminar de projeto 

paisagístico, no âmbito da parceria com ICNF, AFBV e Agarrados ao BTT. O Executivo já teve 

oportunidade de analisar o projeto e propor alguns melhoramentos de acordo com os contributos 

dos parceiros deste projeto. 

 
 

 

 
Nª Sra de Fátima, 22 de abril de 2021  

 

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Miguel António Costa da Silva 

 

 

 

 

 


