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(Período de julho a setembro de 2022) 

 

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. Remuneração sepulturas Cemitério de Nariz; 

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

- Serviços Espaço de Cidadão: Entre 01/07/2022 e 22/08/2022 foram realizados 158 serviços do 
Espaço Cidadão. Maioritariamente os serviços prestados estão relacionados com Segurança Social 

1- Serviço Administrativo 

Relatório de atividades a apresentar na reunião Ordinária de 
Assembleia de Freguesia a 2 de setembro 
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(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, receituário e Certificado Digital).  

 

 

 

- 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 às atividades CLDS4G; 

- Acolhimento de estágio profissional em Nariz (estudante com mobilidade reduzida); 

- Representação oficial do Executivo nos seguintes eventos: Eco-escolas; Conselho Geral do 
Agrupamento de Escolas de Eixo; Seminário “Ativar a Comunidade no Combate ao Isolamento e 

Solidão dos Cidadãos mais Velhos”; XXXVIII Festival de Folclore do Carregal e XXX Festival de 
Folclore de Verba. 

- Dinamização de ação de formação “Português – Língua de acolhimento” vocacionada para 
imigrantes; 

- Apoio na ação de formação “COT’S – Conduzir e Operar Tratores em Segurança”  

 

 
 

• Limpeza de caminhos rurais/florestais; 

• Pavimentação do alargamento da Rua da Cafelada em Mamodeiro; 

• Construção de valetas/passeios na Rua Direita na Vessada; 

• Requalificação do Polidesportivo do Carregal; 

• Acompanhamento da obra da via ciclável/pedonal entre os parques ribeirinhos e da 
construção do centro escolar. 

 
 
 
 
 
 

2- Social 

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

• 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/equipamentos da Freguesia às 
associações e/ou demais entidades públicas/privadas designadamente: 

� 11 de julho – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima – CLDS4G – Reunião de pais 

� 15 de julho – Sala de reuniões Nª Sra de Fátima – DRAP – Delegação de Aveiro – Avaliação 
no âmbito dos fitofármacos 

� 15 de julho – Sala de reuniões Nª Sra de Fátima – CSP NSFátima – Reunião 

� 30 de julho – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima e Barraquinhas– CSP NSFátima – 
Assembleia Geral  

� 1 a 31 de agosto – Salão da Junta - Nariz – Mostra literária da Sr.ª Maria da Conceição 
Martins 

� 13 de agosto – Salão Polivalente de Nª Sra de Fátima e Barraquinhas– Paróquia de 
NSFátima – Atividade no âmbito das Jornadas Mundiais da Juventude – Fátima Fest Jovem 

 

4- Ações de apoio às atividades culturais, recreativas, religiosas, 
desportivas e outras 
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Apoio logístico às seguintes atividades/entidades: 
 

• Torneio de futebol e passeio de tratores organizados pela comissão de festas da Taipa; 

• Comissão de festas da Nossa Senhora do Rosário (Nariz); 

• Comissão de festas da Nossa Senhora da Nazaré (Verba); 

• Comissão de festas de Santo António (Mamodeiro); 

• Comissão de festas da Pateira (Requeixo). 
 

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

• Ginástica Sénior Requeixo  

• Ginástica Sénior Nariz 

• Judo Nª Sra de Fátima (infantil e adultos) 

• Hidroginástica 
 
 
 
 

 
 
- Informação Financeira  

 
 

5- Outros assuntos 
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- Reunião com ACES Baixo Vouga 

No passado dia 6 de julho a Junta de Freguesia foi recebida pelo Dr. Pedro Almeida, diretor 
executivo do ACES Baixo Vouga, que comunicou a decisão do Governo em construir uma Unidade 
de Saúde Familiar na freguesia, dotada de um edifício novo de raiz, com condições técnicas e 
humanas de excelência para a nossa população, indo ao encontro das pretensões da Junta de 
Freguesia e Câmara Municipal de Aveiro. 

 

- Passeio sénior 

Decorreu em 21 de julho o Passeio Sénior da Freguesia e o destino escolhido foi Viseu, cidade 
jardim. Os visitantes tiveram oportunidade de conhecer o Museu Nacional Grão Vasco e o centro 
histórico, bem como passear pela cidade numa maravilhosa viagem de comboio turístico. O almoço 
teve animação proporcionada por elementos do Grupo Cultural e Recreativo da Taipa que 
amavelmente acedeu a este desafio.  

À Junta da Freguesia de Viseu o nosso profundo agradecimento pelo acolhimento inexcedível. 

 

 

- Adenda Delegação de Competências 

A Adenda ao Contrato Interadministrativo, a CMA delega na Junta de Freguesia de Requeixo, N. Sr.ª 
de Fátima e Nariz as seguintes competências:  

a) Operação extraordinária de limpeza dos Parques Ribeirinhos;  

b) Execução dos caminhos interiores do Cemitério de Requeixo;  

c) Trabalhos de reabilitação na Escola da Taipa.  

Para o exercício das competências previstas a CMA obriga-se a transferir para a Freguesia de 
Requeixo, Nª Sra de Fátima e Nariz a importância de 60.000,00€ (sessenta mil euros), até ao final 
do ano de 2022, sendo: a) 20.000,00€, destinados à Operação extraordinária de limpeza dos 
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Parques Ribeirinhos; b) 20.000,00€, destinados à Execução dos caminhos interiores do Cemitério 
de Requeixo; c) 20.000,00€, destinados aos Trabalhos de reabilitação na Escola da Taipa. 

Esta adenda reforça o voto de confiança do Município à Freguesia de Requeixo, Nª Sra de Fátima e 
Nariz que sempre se tem esforçado por cumprir escrupulosamente e dentro dos prazos supostas as 
competências delegadas pelo Município. 

 

- Parques da Freguesia 

É com muito agrado que, nos últimos meses, registamos uma fortíssima afluência a todos os 
parques da Freguesia para eventos diversos tanto de particulares, como de empresas. De facto, os 
espaços de que a Junta de Freguesia dispõe, agora melhorados, são aprazíveis a convívios e festas 
familiares e/ou outras.  

Para que não haja eventos que colidam há da parte dos serviços administrativos uma gestão no 
sentido de proceder a “reservas” que permitam que todos fiquem satisfeitos. Apesar de uso livre, 
sobretudo para grupos grandes como tem vindo a ser o caso, estas “reservas” prévias permitem 
uma melhor gestão dos espaços. 

- Vacinação antirrábica 

Apoio na campanha de vacinação antirrábica e identificação eletrónica que decorreu entre 28 de 
julho e 23 de agosto. Destas datas houve três dias dedicados à Freguesia de Requeixo, Nª Sra de 
Fátima e Nariz. 

Para além deste prazo, 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 (taxas - 
vacinação antirrábica (taxa única): 10,00€ | Registo no Microchip: 2,50€ | Boletim sanitário: 1,00€). 

 

 Nª Sra de Fátima, 29 de agosto de 2022  

O Presidente da Junta de Freguesia, 

Miguel António Costa da SilvaMiguel António Costa da SilvaMiguel António Costa da SilvaMiguel António Costa da Silva    

    

 


