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ATA DA 14." REUNIAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DA UNIAO DAS
FREGUESIAS DE SAO MIGUEL, SANTA EUFEMIA E RABAqAL

Aos dezoito dias do mds de dezenrbro de dois nil e vinte" pelas vinte e Llma lroras c i intc
nrirnttos no ediffcio sede da Unitio das.luntas de Freguesia de Sio MigLrel. Santa F:uidntia e
Rabagal. sito na RLra de Coirrtbra. Penela. onde" Alberto Josd Augusto. presidcntc da
Assenrbleia de Fregr-resia deLr inicio d c'lecirra quafta reunido ordirrdria. estando presentes os
seguintes deputados da Asserntrleia de Ilreguesia: Silvia Maria RoclrigLres R.ainho. Carlos
Afbnso Mendes Varandas. Carla Sofia Cristrivlo Pereira, I-ufs Filipe dos Santos Pascoal.
Francisco Manuel Ramos Dias dos Reis. AIlaro MigLrel Fonseca Mcndes. Cliitia Sofla Pereira cle
( arr allrr-r e Ltri: I\ligtrel Silr a Sarrtos
A trrtlenr de tmhrllros loi a segrrirrtc: ------------

I.
2.
3.
1.

Periodo antes da ordem do dia:
I-eitura e Aprovagio da Ata da Rer-rnido Anterior;
Informag6es da Sra. Presidente da Junta de FregLresia;
ApresentagSo e votaqSo dos docLrrnentos para o ano financeiro de 202
,-1.1 .

Plano de atividades:

-1.2.

Orqarnento:

l:

4.3. Plano Plurianual cle Investimentol
4.,1.

Plano Plurianual de Atividades:

4.5. Mapa de pessoal.

5.

Periodo de Intervengdo do Pfrblico.

PONTO I. PERfODO ANTES DA ORDEM DO DIA:
O Sr'. Presidente da Mesa da Assembleia de Fregr-resia cornegoLl por curnprinrelrtal os restantes
Membros da Assembleia, betn como os elementos da.lLrnta de Freguesia e o p[rblico presente.
agradecendo a presenga do p[rblico. QLrestionor-r os Srs. deputados se se querilrrr inscrever para
intervengdo. Nenlrum cios mernbros da Assernbleia de FregLresia se inscreveLr. De seguida
questionou ao phblico se querianr interr ir na Assenrbleia no ponto -1 da orderr cle trabalhos.
lnscler eu-\c o Sr'. V itor Sirrroes.

poNTo

2. LETTURA E APROVACAO DA ACTA DA RELTNIAO

eXrrRrOtr:

Por ter sido enviada a todos os Membros da Assenrbleia a acta da reunido anterior. fbi
dirperr>rda a 5ua lcitu|a
Colocada a votagao,
a rr sirrc i a. ----

fbi aprovada por rnaiolia cour

sete r otos a fhl'or e dois abstengties por

w

w''{r*
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po\To 3.INFoRMaqors
o

DA sRA. pRESIDENTE DA JUNT.A DE FREcuESTA:

Sr' Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra d Sra. Presrdente da Junta de Freguesia. -

A Sra. Presidente da .Tunta cumprimcntou os Mernbros cla Assen-rbleia ben cor.no o publico
presente. Comeqou a sua intervenqAo. realgando a importAncia cleste ponto na ordenr de
trabalhos. uffla vez que 6 nele que a Presidente cla JLrnta da as informagdes de todos os trabalhos

realizados. Destacou que apesar da pandemia COVID-l9. que os trabalhos cla.lurnta de
Fre-Quesia nunca pararam desde t.nargo sendo que ndo houve disponibiliclade para realizar todos
os trabalhos que tinham objetivado. uma vez que tamb6rn houve a necessiclade de dar apoio.
principahnente aos mais idosos. devido a pancienria.
Fizeram-se as limpezas de bermas. corte de 6rvores na i,ia publica, arranjos de estradas,
limpezas de tbntan6rios e aberturas dc r.alctas a saber:

em setembro: no Besteiro, Caldeir6o. Camarinha. Camela. Carvalhal cle Santo

Amaro.

Carvalhejra de Santo Antonio. Canalhinhos, Casais do Cabra" Chds. Chainqa. peclreira. Cova
da Lapa. Covio, Espinheiro. Farlosa. Fetais funcleiros, Infesto, Lagoa de Sdo Sebastiao. Sdo
Sebastiao, LegacSo" Moinhos Santo Antonio, Nogr-reira das Cerejeiras. Penela. Tola, Senhora clo
Outeiro, Tolica, Vale do Espinhal, Viavai, Pontes, Porto .ludeus, Rabaqal, Santo Amaro.
Senhora da Gloria e Santo Artonio da Ribeira.
em outubro. estrada do Castelo do Germanelo, Camela, Carregi, Carvalheira. Carvalhais, Casais

do Cabra, Casal Ruivo, Casalinho. Cerejeiras, Chanca, Chainqa, Hortas, Mestra, Ordern, Sdo
Sebastido. Poupa. Santo Amaro, Taliscas. Vale d'Arinto, Viavai, Coidel. Cova da Lapa, Coyao.
Farelo. Fatlosa, lnf'esto. Moinho da Cova, Pastor, Poclentrnhos.
Quinta do Ramalhdo. Serradas
da Freixiosa, Tola, Valouro, Vieiros, Ferrarias. Freixiosa. Germanelo. Lagoa de Sdo Sebastido.
Ponte d'Aveia, Penela. Rabaqal. Silveirinha. Tore Chdo clo Pereiro eYarzealonga.
ent novembro: Besteiro. Boiga, Camarinha, Carvalheira de Santo Antonio. Carvalhal cle Santo
Amaro, Carvalhinhos. Casal de Santo Ester.do, Cerejeiras, Chis, Chanca. Chainqa. patdcs.

Santo Amaro. Senhora da Gloria, Dueqa, Espinheiro. Farlosa, Rabaqal. Ferrarils. Fontc

clo

Casal. Nogueira das Ccrejeiras. Penela, Pontc do Espinhal Povoa cle Chdo de Or.rlquc, Rabaqal.
Rosas. Santo Estevdo, Tolica, Soito e Viavai.
em dezembro: Fafiosa, Lagoa de Sdo Sebastido, Sdo Sebastrdo e Tamazinhos. ----------

Devido ao mau tempo, a Junta dc Freguesia interveio na estrada de Sio Sebastiio, na limpeza cla
estrada com a chuva a trazer terras de um desatero e na colocaqdo dc tubos para tentar que a
rnaior parte das 6guas e terras fossem apanhadas pelos tubos. Foi neccss6rio lavar a cstrada e

foram solicitados os Botnbeiros Voluntiirios de Penela. Foram

tambe

m

solicitados

os

Bomberros para desentupimento de aquedutos

No Rabaqal. foram colocadas placas de sinalizaqdo cle peri-eo numa zona onde tem ocorrido
alguns acidentes, bem como desbaste de na ramagem de algumas 6rvores qlle coftavam a
visibilidade dos condutores. Foram tambem colocadas placas de sinalizaqio de estrada sem
saida nas Ferrarias, Sdo Sebastiio e Legacio.

Foi f-erta a limpeza do Cemit6rio do Rabagal, bem como do arranjo das scpulturas quc ndo tcm
farrilia. Foram ainda colocados frascos de dlcool gel nos Cemiterios de Pcnela e Rabaqal. -------

whh

r
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Foram atribuidos 4 apoios ii natalidade.

A Sra. Presidente da .lunta dc Freguesia colocor.r-se d disposiqdo da Assembleia para responder a
alguma quest6o. O deputado Alvaro Mcndes questionou a Sra. Prcsidente da .Tttnta sc se ten-l
trabalhado na zona da serra peficncente a Uni6o de Freguesias'l A Sra. Presidente da .lunta
infomou-o que sirn, sendo que nestes irltimos tempos, ndo sc tem trabalhado tanto. pclos
conclicionalismos (COVIDIg), pelas rndquinas do Munrcipio estaret.t't avariadas e pela
necessidade de esses trabalhos tcrem ficado para segundo plano pela necessidade de apoio z\
populaq5o. O Sr. Alr,aro Mendcs questionou ainda. uma vez quc n6o conscgue ter

um grandc nlmcro de pcssoas a nccessitar de apoio'l A Sra.
afi rrr-rativamente.

et

noqdo. se hd

Presiclentc rcspondcu

----------

O deputado Luis Santos questionou a Sra. Presidente da .lunta sobre a mofte de 3 animais no
Rabaqal. supostamente pela colocaqdo de herbicidas pcla Junta de Freguesia. A Sra. Presidente
confimrou que for colocado o herbicida nas bermas do Rabaqal. O Sr. Lr"ris fez a dosagetn e
onde colocou o herbicida. Disse ainda que sim, que mofferaln 3 anirnais c que falaratr colr as
pessoas c que sc iriam pagar os animais. que fbram 2 ovelhas c 1 cabra. O herbicida utilizado c
biologico. portanto a emprcsa de venda do herbicida serd a respons6vel. no cntanto. os aninrais
seguiram para laboratono para serem analisados. sendo que se estdo a agttardar os resultados. O
herbicida foi colocado em Chanca tamb6m, onde tambem passam animais. e ndo aconteccu

O Sr. Luis Santos questionou se as dosagens j6 vinham feitas da ernpresa e a Sra.
Presiclente responcleu que nio, que o funcionArio e quem faz as dosagens. O Sr. Luis Santos

nacla.

questionou se ndo haviam nenhum tipo de seguro para estas situaq6es e a Sra. Presidente
respondeu que nio.

poNTo 4. APRESENTACAO E VOTAqAO DOS DOCUMEn-TOS PARA O

qLre

ANO

FINANCEIRO DE 2021:
,1.1.

PLANO DE ATIVIDADES:

O Sr. Presidente da Assemblcia deu a palavra 2r Sra. Presidentc da .luttta. A Sra. Presidcnte
infonlou qlle os documentos foranr enviados antecipadanrente c colocou-se d disposiqio da
Assernbleia para responder a alguma questdo.

A tleputada C6tia Carvalho, em relaqSo ao ponto 4.3 na p6gina 5, questionou quais as atividades
lltless e bem-estar dinamizadas? A Sra. Presidente respondeu que sdo as atividades
dinamizaclas pela Associagdo Tempos Brilhantes para os idosos que acontecem no Clube
Desportivo e Recreativo Penelense e no Rabagal. A Sra. C6tia Carvalho questionou ainda sobre
o ponto 4.8 na p6grna 7, sobre as atividades de Boccia que tetminaram em iulho 2020. A Sra.
Presidente informou que e para dar continuidade. A Sra. Cdtia Carvalho questionou cntdo se o
novo protocolo j6 estava assinado? A Sra. Presidente infotmott que nio e ent5o a deputada CAtia
Carvalho propos quc se retificasse o ponto para "Dar continuidade ao protocolo estabelccido
com a Associaqio Tcmpos Brilhantes. para atlr"idadcs de Boccia

O cieputaclo Alvaro Mendes, sobre o ponto 4.1 Infraestruturas. sobre a construqdo do miradouro
sobre a Vila de Penela na estrada de Sio Sebastido. O Sr. Presidente da Mesa chamou atenqio
paru a adenda no final da p6gina. O Sr. Alvaro Mendes questionou entdo se na proposta do
Orqamento Participativo, para o miradouro, se era a Junta que estava d frente dessa proposta. A

vwl

ile"il^!-,
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Srii. Presidente da Jr,rnta infomou que ndo. apenas que a construqio do miradouro era Lrma
promessa inserida no prografira eleitoral do mandato, que foram apanhados de surpresa e cpre
aparece agora no plano de atividades uma vez que a.lunta esta disponivel para apolar o projeto.

O deputado Alvaro Mendcs questionou ainda sobre a dclirritaqSo da Lagoa dc Sdo Scbastiiro.

ulra vez que 16 aparece h6 3 anos nos planos de atividades. A Sra. Presidcnte infonrou

que

forarn pedidos orgamentos e que sc cstd a aguardar. ------------

O Sr. Presidente da Mesa questionou a Sra. Presidente da Jr.mta sobre o ponto 4.4 "Obras Igre.le
de Sdo Miguel" se as obras j6 nao estavam inseridas na empreitada qr-re estdo a decorer. A Sra.
Presidente da Junta informou que o Sr. Padre Coelho solicitou d Junta apoio para obras, qi-re
apesar de conseguiram apoio de fundos comunit6rios, mas que ainda assim serd necessziricr
apoio. -------

O Sr. Prcsidente da Mcsa colocou em votagdo o Plano dc Atividadcs para 2020, tendo sido
aprovada por maioria cor.r'r 5 votos a favor e 4 abstenq6es. O Documento serd assinado
posteriormente depois de retificado. ----

1.2. ORQAMENTO

O Sr. Presrdente da Assernbleia deu a palar,la i Sra. Presrdcntc da hrnta. A Sra. Prcsrdente
inforntou que existem umas novas rubricas e colocou-se A disposiqdo da Assembleia para
responder a algr-rma quest5o.

O deputado Alvaro Mendes questionou sobre a que dizia respeito a rubrica 06.03.01.05

na

Receita e pela disparidade de valores em comparaqao ao ano anterior? A Sra. Prcsidente da
Junta esclareceu que faz parte dos Fundos de Financiamento que v€m do E,stado. O Sr. Alvaro
Mendcs qltesttonou ainda sobre a rubrica 02.01.05. Releiqdcs. A Sra. Prcsidente inlorntou quc
diz respeito ds refetq6es cm restaurantes e que sc fez uma rcduqdo de 500€. O Sr. Alvaro
Mendes questionou se o pcssoal qr"re trabalha na .Tunta tinha direito d refeiqio'/ A Sra. Presidentc
informou que ndo. O Sr. Deputado questionou ainda sobre a rubrica 02.01.09 que 6 nova, e se

dtz respeito s6 a produtos quimicos e

farmacOuticos?

A Sra.

Presidente respondeu

afirmatir''amente. Perguntou ainda em relaqdo ir rfibrica 02.02.12. Seguros. que passa a n-retade.
questionou c1r-re tipos de seguros'/ A Sra. Presidente infomrou 6 referente aos seguros dos
edificios da Junta de Freguesia na vila de Penela e no Rabagal. QuestionoLr arnda a qLle se ref-eria

a rubrica 05 Subsidios? A Sra. Presidente tnfotmou que drz respeito ao montante pago

clos

contratos ref-erentes aos Contratos Inserqio dos Programas Ocupacionais (POC).

O Sr. Alvaro

Mendes qr.testionor.t sobre

a rubrica 07.01.06.02.02 para a

colrrpra

da

retroescavadora, questionou se compensa a compra da m6quina? A Sra. Presidente informou
que a maquinaria do Municipio est6 constantemente avariada quando e para trabalhar para a
Junta de Freguesia e muitas vezes os trabalhos ficam pendentes, o que leva a quc a Junta tenha
de recorer a empresas para a realizagdo dos trabalhos.

O Sr. Presidente da Mesa colocoLr em votagdo o Orqamento para202l, tendo sido aprovada por
maioria com 5 r,otos a favor e zl abstencdes. -----------

#J \.0
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{.3. PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTO
O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra d Sra. Prestdente da Junta que se colocou
a disposiqao da Asscmhleia para algrrm csclarccimento.

O Sr. Presidente da Mesa colocou em votaqdo o Plano Piurianual de Investimento para 202 1,
tendo sido aprovada por maioria com 5 r'otos a favor e 4 abstenqdes. -------------

,I.,I. PI,ANO PLURIANUAL DE ATIVIDADES

O Sr. Presidente da Mesa da Assemblcia deu a palavra a Sra. Presidcnte da Junta
d disposiqdo da Assenrbleia para algr.un

qr"re se

colocou

esclarecilnento. -----------

O Sr. Presidente da Mesa colocou em votaqio o Plano Plurianual de Investimento para
tendo sido aprovada por maioria com 5 r'otos a favor e'[ abstenq6es. -----------

202 1,

4.5. MAPA DE PESSOAL

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia deu a palavra ir Sra. Presidente da .lunta
d disposigdo da Assembleia para algum esclarecitnento.

O Sr. Presidente da Mesa colocou em votagdo o

qr"le se

colocotl

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

Mapa de Pessoal para 2021

.

tendo

sidct

aprovada por maioria cotn 6 'u'otos a favor e 3 abstenq6es.

poNTo s. PERiODO DE INTERVENqAO DO PUBLICO:
Sr.

Vitor Sim6es: Comeqou por cumprimentflr os presentes e fehcttou a Sra. Prcsidente da Junta

e o Executivo peio trabalho desenvolvido neste ano de exccqdo pela pandemia. cnaltecenrlo o
trabalho realizado jr-rnto da populaqdo. Trouxe as seguintcs quest6es para a Sra. Presidentc: a
questdo da supressdo dos transportes p[rblicos nas f6rias escolares entre Penela e Coimbra. qtre
pensa j6 estar resolvido pela Sra. Presidente da Junta, bem como cla ilumtnagao pirblica na
entracla nofie cla Vila; a distribr-uqdo do correio: em algumas zonas da freguesia, os carteiros ate
ao s6bado andam afazer distribuiqao de correio e nunra casa. por ex., receberam-se 53 cafias

cle

uma \rcz so e com problemas na toponimia; No rniradouro da Senhora do Outeiro, a copa dzrs
6rvores tapa a visibilidade do miradouro: e por fim sobre o ponto de sittragdo das obras no
edificio da Junta de Freguesia. A Sra. Presidente da .lunta respondert qlle se manteria sim os
transportes pirblicas durante as ferias escolares entre Penela e Coimbra, depois de contacto cotn
a Transclev; em relaqdo 2rs luzes na entrada nofie da vila, foi solrcitado a troca das lampadas nos
candeeiros da via pirblica; no que diz rcspeito aos Corcios, jii se tinha manifestado lunto clo

posto de Penela. mas foi infonnada que o problema era com a dtstribuiqio etn Tal'eiro c etrr
relaqdo d toponimia, o Exccutir,'o parou as reuni6es com as populaqdcs devido d pandcnria
COVID-19. Ainda hdL muitos lugares para concluir na Unido de freguesias mas muitos ja fbram
entregues na CAmara Municipal; em relaqSo ao miradouro da Senhora do Or"rteiro agradeceu o
reparo e em relaqdo ds obras no edificio da Junta de Freguesia em Penela. eralx para arrancar
aincia este ano. lnas deviclo d pandemia e ao tempo chuvoso. atrasaram o arranque das obras. ----
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Nada mais havendo a tratar o Sr. Presrdente da Mesa da Assembleia de Freguesia cla Uniio de
Freguesias dc Sio Miguel, Santa Euf6mra e Rabaqal, pelas 23:10 deu a decima quafia
assembleia ordinaria por cnccrrada. ------------O Presidente da Mesa da Assembleia de Freguesia,

iI
I

(Alberto Jos6 Augusto)

O l." Secretdrio.

(Silvia Maria Rodrigues Rainho)

O 2." Sccrctdrio,

Afonso Mendes Vara

